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Doprajte si to, čo máte radi, čo vás teší a dodáva energiu do
ďalších dní.
Prajeme vám, nech máte čo najviac dôvodov na radosť.
• PRIPRAVILI:
PaedDr. Jana Horváthová
Mgr. art. Tatiana Hrašková

Príjemné letné dni vám praje Redakcia. :)

• SPOLUPRACOVALI:
Mgr. Lucia Alakšová
Bc. Eva Ďurková
Jozef Frank
Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc.
PhDr. Zita Kochaníková
Mária Leitnerová
Ing. Danica Ondrušová
Dr. Janka Pulpitlová
MUDr. Eva Siracká, DrSc.
MUDr. Ján Siracký, DrSc.
Pavol Surovec
Ing. Eva Tománková
Katarína Žúžiová
Elena Weisová
účastníci májovej relaxačnej
týždňovky
www.dobrarada.sk
• JAZYKOVÁ KOREKTÚRA:
Renáta Kováčová
Za obsahovú stránku príspevkov
zodpovedajú autori
• VYDAVATEĽ:
Liga proti rakovine
Brestová 6
821 02 Bratislava
Tel.: 02/52921735
• na Vaše príspevky sa tešíme na:
magazin@lpr.sk
ISSN 1338-4716
• Magazín je zdarma

2

LA SPERANZA 03/2012

V mene Ligy proti rakovine srdečne blahoželáme našej
kolegynke Simonke, ktorá sa 12. mája 2012 vydala! :)
Simonke a manželovi Jarkovi prajeme do spoločného života
veľa lásky a vzájomnej harmónie.
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LISTY

Ďakujem Vám za magazín! Veľmi som sa potešila, je fantastický
a už teraz sa teším na ďalšie vydanie.
Olinka

OBSAH

02 Príhovor

04 Naše príbehy
Veľmi pekne ďakujem za magazín, našla som v ňom veľa užitočných informácií.
Prajem vám všetkým, ktorí pre nás pracujete, príjemné jarné dni a veľa
pracovných úspechov!
Marta

– MUDr. Ján Siracký, DrSc.
–Mária Leitnerová

05 Radíme si navzájom
Práve som si prečítala La Speranzu. Je zaujímavá a sú tam skutočne dobré
príbehy, hoci aj niektoré smutné, ale čo už, keď život je aj taký.
Mária

Báseň

– Ochrana proti kliešťom
– Letné horúčavy a puchnutie nôh
– Vitamíny na krásu
– Čo pijeme v lete alebo ochrana
pred horúčavou
– Babičkine rady priamo
zo záhrady
– Dokáže hipoterapia (kontakt
s koňom) zlepšiť pocit na duši?
– Recepty od Janky

Keď choroba klátila, aj mňa trocha zmenila.
Odrazu som ostala smutná, a tiež zúfalá.
Ale dlho netrvalo, v hlave sa mi vyjasnilo.

12 Naši lektori odporúčajú

Anjel Strážny pri mne stál a takto mi povedal:
„Neplač že už, dobre bude, trpela si, už nebudeš,
zotri slzy, nahoď úsmev, privedie Ťa na dobrý smer.“
Tak sa stalo, jak sa malo, zo strachu už ubúdalo.
A ja žijem ako vtedy, keď som bola naposledy,
žena zdravá - usmievavá.
Tak chcem popriať chorým ľudom, čo sa veľmi trápia,
nech sa venujú i sebe, lebo veľa stratia.
Nemyslite na chorobu, veď tá práve to chce,
zažeňte ju svojou prácou, hneď Vám bude lepšie.
Mária Ontková

– Náušničky z 24 korálikov
– Svetelný metabolizmus
a myšlienka

14 Tipy odborníkov
– Ľadovec v našom vnútri
– Ako využiť letné dni na oddych
– Čo je psychosociálna onkológia
– Prevencia a liečba karcinogénu
prostaty pomocou výživy

Pokoj v duši
Tak veľmi by som teraz chcela
napísať slová, čo napovedia veľa.
Ďakujúc Bohu za tu priazeň,
hoc dal ma na skus k nepriateľke našej.
Možno aj preto, aby som pochopila,
že život, to nie je iba samá drina,
aby aj ja som sa zastavila
a napila sa toho vína, čo pokoj v duši prináša.
Zrazu sa učiť novým zvykom,
popíjať vínko, niekedy aj so vzlykom,
čo pokoj v duši prináša.
Deň striedal deň, rok s rokom sa vítal
a Boh mi stále svoje vínko núkal.
Nebála som sa zlého, lebo on bol so mnou
a to mi dávalo silu ísť vždy rovno, rovno...
K osviežujúcim vodám ma privádzal
a veľa dobrých ľudí mi na pomoc dával.
Som vďačná za všetko, za dobro aj za to zlo,
ak by ho nebolo, neprejdem pokojom.
Pokoj je pre mňa dar, aj liek je zároveň,
pokojom aj ty nepriateľku odožeň!
Anna Gogová

22 Vy sa pýtate, my odpovedáme
– Predbežné rozdelenie inancií
z celoslovenskej zbierky
Deň narcisov, ktorá sa konala
13. apríla 2012

23 Uskutočnilo sa
– Relaxačný týždňový pobyt
v Dudinciach
– Zábava
– Letné krížovky
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NAŠE PRÍBEHY

MUDr. Ján Siracký, DrSc.

Svet a my
Každý človek je súčasťou sveta, a preto
aj mení svet každou minútou,
každodennou prácou a bežnými
rozhodnutiami – dobrom a zlom, láskou
a nenávisťou, ľahostajnosťou. Meníme
skutočne trochu ten svet, aj keď je to len
cez mikrosvet, v ktorom žijeme a ktorý
je okolo nás. Meníme ho k lepšiemu
alebo k horšiemu. Ten náš mikrosvet, to
sú ľudia okolo nás, to je človek, ktorý je
blízko mňa. Viete, medzi dobrom
a zlom je ešte jedna veľká sféra, a to je
ľahostajnosť. Vidím zlo, idem okolo
neho, alebo ho skutočne nevidím, alebo
ho nechcem vidieť. Oportunizmus vo
všetkých formách. A to je, myslím, už zlo
v tej ľahostajnosti.
V dnešnom uponáhľanom svete nám ten
dnešok uniká. Čas uniká permanentne

každou sekundou. Dnešok však nie sú
len utekajúce sekundy, je to človek,
ktorý je blízko nás.
Spomínam si, keď pred viacerými
rokmi sme operovali jednu nevidiacu
pacientku. Na vizite po operácii sa jej
pán primár opýtal, ako sa má a či je
všetko v poriadku. Prvý deň po
operácii nie je úsmevný deň. Všetko je
ešte ubolené. Pán primár potom
pohladil pacientku po tvári. A zrazu
bol úsmev prejav radosti v tvári. Aj my
lekári sme pri vizite zvykli pacientku
pohladiť, keď jej sestričky merali pulz,
pohladili ju aspoň po ruke. Pohladenie
pre túto nevidiacu pacientku
znamenalo lásku, ktorá je neviditeľná.
Malé rozdávanie lásky zmenilo aj celý
ten náš malý kúsok sveta, v ktorom

sme všetci pracovali tak akosi
k lepšiemu. Naše pohladenia venované
pacientke vytvorili niečo spoločné
a radostné medzi nami. Rozdávanie
prináša radosť tomu, kto prijíma, aj
tomu, kto rozdáva.
Meníme skutočne trochu ten veľký
svet, aj keď je to len cez ten náš malý
mikrosvet? Alebo stále nemáme čas sa
zastaviť a pozrieť sa okolo nás? Náš
mikrosvet je človek, ktorý je blízko
nás. Človek plný problémov, starostí,
smútkov a aj bolestí. Potrebuje
trochu nášho času a trochu našej
lásky. A možno práve odo mňa, dnes
a teraz.
Skúsme, prosím, aby sme cez lásku
menili ten náš malý svet, a tak vlastne
trochu aj ten veľký svet k lepšiemu.

Mária Leitnerová

„Ja ťa budem sprevádzať,
ale Ty poznáš cestu“

Túto vetu si každé pondelkové
popoludnie opakujem, keď vchádzam
do onkologického oddelenia
rádioterapie v Onkologickom ústave
sv. Alžbety v Bratislave. Často ma pri
príchode sprevádzajú zvedavé pohľady
pacientov – mám pripnutú menovku
a kráčam rovno k izbe sestier, ale už na
prvý pohľad podľa oblečenia vidia, že
nie som pacientka ani sestrička, ani
sanitárka. Kto je táto mladá dáma, čo
prichádza na oddelenie s úsmevom na
tvári a dvoma balíčkami kariet
v rukách?
Od jesene 2009 pôsobím ako
dobrovoľníčka v dobrovoľníckej
skupine Vŕba – navštevujem pacientov
a sprevádzam ich v ich každodennej
realite. Niektorí sa už s dobrovoľníkmi
v nemocnici stretli a potešia sa ich
spoločnosti, pre iných sú novotou –
ešte nestretli ľudí, čo by dobrovoľne
prichádzali na onkológiu a trávili svoj
čas s pacientmi.
Prečo to robím? Dobrovoľnícka práca je
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niečo, čomu sa venujem už niekoľko
rokov a v rôznych oblastiach. Kto dostal,
má aj dávať – a verím, že každý z nás má
talenty a dary, ktorými môže pomôcť
dobrej veci. Pre mňa je momentálne
takouto vecou sprevádzanie dospelých
pacientov na onkológii.
Ako vyzerá moja návšteva na
oddelení? Zaklopem na dvere
a vchádzam do bielej nemocničnej izby
s tromi posteľami, ktorá sa na pár
týždňov stáva prechodným domovom
pre pacientov z rôznych kútov
Slovenska. „Nie, ďakujeme, my nič
nepotrebujeme,“ znie veľmi často prvá
reakcia po mojom predstavení sa.
Avšak väčšinou už po ďalších trochštyroch vetách počujem: „No a čo
stojíte pri tých dverách, slečna, veď si
poďte sadnúť u nás!“
Dobrovoľník prichádza na oddelenie,
aby sprevádzal pacientov v ich
konkrétnej situácii, v tom, čo práve
potrebujú. „Ja ťa budem sprevádzať, ale
Ty poznáš cestu“ – je mottom Vŕby.
Moje pondelkové poobedie teda vždy
závisí od konkrétnych ľudí – kto je na
oddelení, koľko je pacientov a akú
majú náladu, zdravotný stav, vek, či sú
to muži, alebo ženy. Je to naozaj pestré.
Niektorí radi chodia do výtvarného

klubu alebo si požičajú knihu, iní si
radšej pozrú televíziu. Niekedy hráme
karty, niekedy dámu a niekedy vôbec
nič, no zato prerozprávame dve-tri
hodiny a ani nevieme, ako nám pritom
čas ubehne. Niekedy človek potrebuje,
aby sme ho vypočuli a ja som pre neho
tou bútľavou vŕbou, druhý raz zase
chce, aby s ním niekto len tak mlčal.
V jednej izbe sa smejeme, kým v druhej
sa niekto hnevá na život. Jeden pacient
sa rád prechádza po chodbe, iný sa
zase nepohne zo svojej postele.
Väčšina z nich je však vďačná za čas,
ktorý s nimi strávime. Preležať jeden,
päť alebo sedem týždňov na onkológii
totiž nie je práve najľahšie. A naozaj
netreba veľa. Stačí vidieť v tom
druhom úplne rovnakého človeka
ako som ja sám - so starosťami,
túžbami, náladami a potrebami –
a stačí mu ponúknuť to najmenej,
čo má každý z nás – úsmev, pár viet,
svoj čas, kúsok seba.
A práve toto dáva našej práci zmysel
a motivuje ma prichádzať na oddelenie
zas a znova – keď vidím, že sa mi svojím
dobrovoľníčením podarilo aspoň
niekomu uľahčiť chvíle na oddelení
a byť jeho bútľavou vŕbou počas jeho
času stráveného v nemocnici.

RADÍME SI NAVZÁJOM
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Lúčime sa s prof. MUDr. Zdeňkom Dienstbierom, DrSc.
S veľkým zármutkom sme prijali správu, že prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc., dlhoročný predseda Ligy proti
rakovine Praha, už nie je medzi nami. Zomrel nečakane 22. 5. 2012 vo veku nedožitých 86 rokov.
Jeho celý odborný a spoločenský život bol naplnený úžasným elánom. Od začiatku svojej odbornej kariéry sa venoval
účinku ionizujúceho žiarenia na živé organizmy a jeho záujem o rádiobiológiu a vnútorné lekárstvo vyústil v koncepciu
odboru nukleárnej medicíny, stal sa zakladateľom a priekopníkom nových smerov v onkológii. Jeho pedagogická,
vedeckovýskumná, liečebná a organizačná činnosť bola ocenená mnohými domácimi i zahraničnými vyznamenaniami.
Po odchode do dôchodku venoval všetku svoju energiu Lige proti rakovine Praha, ktorú viedol až do roku 2010 ako jej
predseda a potom ako čestný predseda. Mal veľké zásluhy v zavedení nových smerov boja proti rakovine, ktoré
neúnavne propagoval.
Radi spomíname na dlhé roky spolupráce nielen v odbornej oblasti, ale aj v spoločnom úsilí oboch našich národov na
odstránení bremena zákernej choroby rakoviny.
Všetkým jeho priateľom, spolupracovníkom i ďalším, ktorí ho poznali, bude chýbať jeho vitalita, ale aj humor a
spoločenský šarm. Budeme na neho spomínať s obdivom a s vďakou.
Česť jeho pamiatke!
Eva Siracká

Weisová Elena

Ochrana proti kliešťom
Máme pre vás zaručený a vyskúšaný
recept proti kliešťom. Návod na
domáci biorepelent je priamo zo
Švédska a je to rozmarínový odvar,
ktorý neobsahuje žiadne
chemikálie.
Na prípravu potrebujeme 1 vrecko
rozmarínu, ktorý kúpime v obchode
ako prísadu do jedla, 1 liter vody
a 1 lyžicu bieleho vínneho octu. Do
hrnca nalejeme vodu a necháme
zovrieť. Potom odstavíme a vsypeme
do nej rozmarín a necháme poriadne
vylúhovať. Rozmarín môže byť vo vode
až do vychladnutia. Precedíme
a pridáme lyžicu vínneho octu.
Prírodný repelent prelejeme do
sprejovej ľaštičky a uložíme do
chladničky. Pred každou vychádzkou

do prírody si nasprejujeme telo,
hlavne nohy od kolien dolu
a nezabudneme nasprejovať i obuv!

Ochrana proti komárom
Veľa sa debatuje aj o nepríjemných
uštipnutiach komármi a o tom, ktorý
repelent je tým najvhodnejším,
najosvedčenejším. I tu máme jeden tip:
Kúpime si 200 ml ľaštičku alpy a do
nej nastrkáme 30 kusov klinčekov,
ktoré už nevyberáme a alpa sa od nich
zafarbí dohneda. Zmes je vhodná na
použitie najlepšie po 24 hodinách
lúhovania, ale vraj bola účinná už i po
4 hodinách!
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Letné horúčavy a puchnutie nôh
Tento jav poznáme asi všetci. V lete
nám nohy nepríjemne opúchajú
a objavujú sa aj prvé, či u niektorých aj
pokračujúce problémy s kŕčovými
žilami. Bojovať proti nim môžeme
správnou výživou, cvičeniami, relaxom
a samozrejme liečivými čajmi
a obkladmi.

Na posilnenie žíl

Kapustové listy

Masť zo zádušníka

majú vynikajúce protizápalové účinky.
Zaviažte si ich v noci na nohy pomocou
tenkého ovínadla a nechajte pôsobiť
do rána.
Potrebujete asi 3 listy bielej kapusty.
Vyrežte z nich stredné rebro
a vyvaľkajte. Uložte na postihnuté
miesto a pevne zviažte. Keď listy začnú
hnednúť, vymeňte ich.

Potieranie masťou zo zádušníka
brečtanovitého sa osvedčila nanášaná
lokálne na postihnuté miesta. Má
protizápalové účinky a vplýva na
hojenie a regeneráciu rán.
Potrebujeme:
Za hrsť zádušníka brečtanovitého,
250 g nesolenej bravčovej masti alebo
0,25l jedlého oleja.

50 g vňate pohánky, po 30 g kvetu
bazy čiernej a vňate ialky roľnej, po
20 g vňate repíka a kvetu nechtíka.
Polievkovú lyžicu zmesi zalejeme 1/4l
vriacej vody a necháme 15 minút
lúhovať. Pijeme denne 4 šálky.

Postup: Bylinu nasekáme nadrobno
a vmiešame do masti. Necháme 1-2
dni stáť. Potom mierne ohrejeme
a scedíme. Masť alebo olej dáme do
uzatvárateľnej nádoby a uskladníme
v chlade. Masť vtierame podľa potreby
na miesta postihnuté kŕčovými žilami.
Masť je veľmi vhodná aj proti
hemeroidom.

Pohánkový čaj
Bylina pohánka má vysoký obsah
rutínu, ktorý stabilizuje a napína
vnútorné steny ciev, preto sa všetkým
postihnutým s kŕčovými žilami
odporúča zaradiť túto bylinu do
jedálneho lístka a to čo najčastejšie.
Príprava čaju:
2 PL pohánkovej vňate zalejte 1l
vriacej vody a nechajte 10 minút
lúhovať. Pite počas celého dňa po
šálkach.

Kúpeľ na unavené nohy
Zohrejte 3l vody a nalejte do lavóra.
V pohári potom zmixujte 2 dl
jablkového octu so štyrmi vetvičkami
rozmarínu a vlejte do vody. Nohy si
močte asi 15 minút, potom si ich
osušte a na chvíľu vyložte na vyvýšené
miesto. Relaxujte.
Obklady
Potrebujete kus ľanového plátna,
bavlnenú a vlnenú látku, studenú
vodu, ocot alebo bylinný odvar.
Postup:
Plátno namočte do studenej vody, octu
alebo studeného bylinného odvaru,
vyžmýkajte a priložte na predkolenie.
Obaľte suchou bavlnenou a vlnenou
látkou. Zábal necháme pôsobiť 5
minút a 2-3 krát ho vymeňte. Takýto
zábal znižuje teplotu a má sťahujúci
účinok.
Ak chcete, aby mal zábal aj účinok
protizápalový, nechajte zábal pôsobiť
až 20 minút.
Studený bylinný odvar pripravíme
z kvetov arniky horskej, 2 g na 100 ml
vody. Arnika má protizápalové účinky.
Na zábal však môžeme použiť aj odvar
z rumančeka. Ten sa hodí najmä vtedy,
ak máte svrbenie pokožky, alebo sa na
nohách už začínajú objavovať
predzvesti vredu predkolenia.
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Vitamíny
na krásu
Ženský organizmus potrebuje
6 hlavných vitamínov na to, aby ho
ochraňovali a zlepšovali vám náladu.
Dajte pozor na to, aby ste si z dopriali
potrebné množstvá.

Proti stresu
Vitamín B5 - kyselina pantoténová
Ochraňuje pred stresom a únavou,
zvyšuje schopnosť koncentrácie
a pozornosť.
Odporúčaná denná dávka:
6 miligramov
Túto dávku pokryje porcia brokolice cca 400 g, alebo 4-5 krajcov
celozrnného chleba, 200 g müsli, ako
aj 250 g šampiňónov.

Na stavbu svalstva
Vitamín B1 – tiamín
Ja dôležitý pre metabolizmus cukrov,,
zdravý rast a tak isto výkonnosť
svalov. Ochraňuje pred fyzickým
vyčerpaním a telu dodáva silu
a energiu.
Odporúčaná denná dávka: 1 miligram
Jeho zdrojom sú zemiaky, slnečnicové
jadierka a hrášok.

Na srdce
Vitamín E –tokoferol
Je výborným antioxidantom, čo
znamená, že ničí voľné radikály
a zároveň znižuje riziko zápalov.
Ochraňuje cievy pred kornatením
a zabraňuje tvorbe krvných zrazenín.
Odporúčaná denná dávka: 12
miligramov
Tento vitamín obsahuje olej
z pšeničných klíčkov, z ktorého dennú
dávku pokryje 1 lyžica, alebo 50 g
lieskovcov alebo 60 g mandlí.

Pre dobrú postavu
Vitamín C – kyselina askorbová
Je vynikajúcim spaľovačom tukov,
ktorý podporuje produkciu

noradrenalínu. Ten premieňa tuky na
energiu, telo spolu s ním prijíma aj
železo, v dôsledku čoho sme aktívnejší.
Odporúčaná denná dávka: 100
miligramov
Nachádza sa v 2 kusoch kiwi alebo
v 0,2 l pomarančového 100 % džúsu.

Na dobrú náladu
Vitamín D – kalciferol
Je rozpustný v tukoch, podporuje
tvorbu hormónov šťastia. Vďaka ním
nielenže, že sme šťastní, ale sme
i odolnejší voči stresu.
Odporúčaná denná dávka: 5
mikrogramov

Nájdete ho v avokáde alebo napríklad
vo vajíčku na mäkko.
Pre krásnu pleť
Vitamín A je látka, ktorá pomáha pleti
proti príznakom starnutia, pretože
podporuje rast telových buniek.
Znižuje tvorbu vrások, podporuje
tvorbu svalstva, blahodárne pôsobí na
nechty, vlasy i zrak.
Odporúčaná denná dávka: 0,8
miligramov
Toto množstvo obsahuje napríklad
100 g mrkvy alebo 100 g paradajok aj
vo forme šťavy. Na to, aby telo dokázalo
zeleninu spracovať, potrebuje tuk.
Zeleninu sa teda odporúča kombinovať
s trochou olivového oleja.
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www.dobrarada.sk

Čo pijeme v lete alebo ochrana pred horúčavou
Dodržujte pitný režim a vnímajte,
čo pijete!
Nápoje, ktorých recepty vám
ponúkame ochladia váš organizmus aj
bez ľadu, čím nedôjde k jeho
prudkému ochladeniu a zachladeniu.

To, že v teple potrebujeme piť omnoho
viac ako v zime, je pravda. Čo však
mnohí robíme nepremyslene je, že si
len málokedy vyberieme ten správny
nápoj a jeho správnu teplotu. A tak
v lete často dochádza k zachladzovaniu
organizmu.
Nápoje pripravené podľa
nasledujúcich receptov vás ochladia
bez tradičných kociek ľadu a po ich
použití sa budete opäť cítiť it.

Mätová malinovka

Bazalkou proti horúčavám
Nápoj, ktorý vám predstavíme nielenže
ochladzuje organizmus, ale dá sa
použiť aj ako prevencia pred úpalmi.
Potrebujeme:
Za hrsť bazalkových listov - najlepšia
je čierna bazalka, pol litra vriacej
vody, ½ citróna alebo limetky a med.
Postup:
Listy zalejeme vriacou vodou
a necháme lúhovať. Po vychladení

scedíme, pridáme šťavu z citróna
a med. Pred použitím necháme
vychladiť v chladničke.

Mimo toho, že váš organizmus ochladí,
napomáha tráveniu a upokojuje
prípadné žalúdočné kŕče.
Potrebujete: za 2 hrste mätových
lístkov, 2l čerstvej pramenitej vody,
umytý citrón, trstinový cukor alebo
med.
Príprava: Mätové lístky dajte do veľkej
sklenenej ľaše, zalejte vodou, pridajte
cukor alebo med podľa vlastnej chuti
a nakoniec pridajte na plátky
pokrájanú polovicu citróna. Nechajte
stáť na slnku 24 hodín. Tekutinu
potom preceďte, vytlačte ďalšiu
polovicu citrónu a dajte do chladničky.

www.dobrarada.sk

Babičkine rady priamo zo záhrady
Ak máte k dispozícii záhradku a viete
si do nej nasiať potrebné rastliny
a koreniny, alebo máte možnosť
zohnať si ich čerstvé na trhu, môžete si
zriadiť doma po ruke babičkinu
lekáreň. Je v každom prípade
osvedčená, lebo v minulosti si lekára
a lieky nemohol dovoliť každý. Tak

šťavu nechajte prevrieť so 150 g
kryštálového cukru. Zvarí sa vám na
sirup. Postupovať môžete aj tak, že
cukor necháte odstáť s nasekanou
cibuľou a potom ho pretlačte cez gázu.
Cibuľa si tak uchová viac vitamínu C.
Užite každú hodinu za čajovú lyžičku
sirupu, kým ťažkosti nepominú. Pozor,
recept nie je vhodný pre diabetikov!
Olejová zmes: Do arómalampy
zmiešajte po 10g levanduľového
a citrónového oleja a 20 g
eukalyptového oleja a nechajte
odparovať.
Čaj z materinej dúšky a šalvie proti
dráždivému kašľu: zmiešajte po 2 diely
materinej dúšky a eukalyptových
listov a po 1 diele šalvie a bazových
kvetov. 1 polievkovú lyžicu zmesi
zalejte šálkou vriacej vody, lúhujte 10
minút a sceďte. Pite 6xdenne jednu
šálku. Po čaji sa budete dobre potiť, ak
sa však poteniu chcete vyhnúť,
nepridajte do čaju bazový kvet.

Nádcha a zápaly dutín
vznikali domáce recepty, ktoré nájdu
opodstatnenie určite aj dnes.

Prechladnutie a kašeľ
Cibuľový sirup: 1 veľkú cibuľu
roztlačte v 0,25 l vody a vytlačenú
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Fenikel a kôpor: zmiešame 20 g
sušenej vňate fenikla a 80 g sušeného
kôpru. 1 lyžicu zmesi rozložte na plech
a zohrejte v rúre (asi na 250 °C) Keď
byliny začnú černieť, otvorte rúru
a opatrne vdychujte paru. Úľava by sa
mala prejaviť po 24 hodinách.

Cibuľový obklad: cibuľu rozkrájajte na
plátky a vložte do vrecúška z gázy.
Vrecko potom zohrejte nad vodným
kúpeľom, neponorte ho pritom do
vody. Horúce vrecko potom priložte na
postihnuté miesto (čelové či nosové
dutiny alebo oblasť pľúc) a prikryte
vlnenou látkou. Previažte obväzom,
aby sa z miesta nezošmyklo. Pôsobiť
nechajte približne 20 minút.

Proti horúčke
Jačmenná voda s medom: 50 g
jačmeňa uvarte vo 2 l vody, až kým sa
obsah neodparí na polovicu. Potom
pridajte 2 PL medu alebo hroznového
cukru. Zmes nechajte vychladnúť na
príjemnú izbovú teplotu a potom
pridajte šťavu z jedného citróna. Pite
po dúškoch celý deň. Diabetici smú
sladiť len hroznovým cukrom!
Octové podkolienky: 1 diel octu
zmiešajte s 5 dielmi vody pri izbovej
teplote. Do tekutiny potom namočte
bavlnené podkolienky a vyžmýkajte.
Pacient si ich navlečie na nohy
a potom mu ich zabaľte ešte
bavlnenými šatkami. Aby ste
nezamočili posteľ, podložte pacientovi
pod nohy plastikovú fóliu a prekryte
dekou. Podkolienky nechajte pôsobiť
hodinu, postup opakujte 2-3 x až
pokiaľ teplota neklesne.
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Hipoterapia sa najčastejšie skloňuje
spolu s fyzickým hendikepom, ako
však môže na človeka pôsobiť
z psychickej stránky?
– Odpradávna majú ľudia prirodzený
vzťah k zvieratám a je medzi nimi
emocionálne prepojenie. A práve kôň
dokáže z ľudí ako keby vysať negatívnu
energiu a dať im niečo pozitívne zo
seba. Nie nadarmo sa kôň považuje za
veľmi empatické zviera. Pri výskumoch
sledujúcich auru okolo bytostí sa
zistilo, že človek pred hipoterapiou mal
okolo seba negatívnu auru zafarbenú
tmavými odtieňmi a kôň mal pozitívne
zafarbenú auru do zelena. Pri styku

Každý, kto číta náš magazín, či už
pacient, alebo jeho blízky, vie, ako je
ťažké zvládnuť onkologické ochorenie.
Aj toho najväčšieho optimistu niekedy
z času na čas prepadnú negatívne
myšlienky, čierne dni, večery, noci...
Nahromadené emócie počas ochorenia
vyvolávajú stav úzkosti, pocit strachu
a bezmocnosti. Samozrejme, človek sa
nechce poddať, zabojuje akýmikoľvek
prostriedkami, aby „čiernych“ chvíľ
bolo čo možno najmenej. Napadlo mi,
že vám možno ponúknem zaujímavú
formu „psychoterapie“ na odpudenie
negatívnych myšlienok – kontakt
s impozantným zvieraťom – koňom.

Katarína Žúžiová v spolupráci s Bc. Evou Ďurkovou, Ranč 4C, 0902 710 874, evka.durkova@gmail.com

Dokáže hipoterapia (kontakt s koňom)
zlepšiť pocit na duši?
Na mňa osobne pôsobí toto až
zázračne. Stačí, keď koníka pohladím,
strávim s ním trochu času, a zlepší sa
mi nálada o sto percent. Pri tomto
empatickom zvierati prestanú
existovať moje problémy, vyčistím si
hlavu a nabijem sa neskutočne silnou
energiou na ďalšie dni. Môj kôň a čas
s ním strávený sú pre mňa vynikajúcou
terapiou na nazbieranie sily v boji
s „čiernymi“ dňami.
Využitie koňa pri liečbe sa nazýva
hipoterapia. Je to jedna z metód
animoterapie. Už prvá zmienka
o liečbe pomocou koní pochádza od
Hippokrata, ktorý odporúčal jazdu na
uvoľnenie stuhnutého svalstva. Galenos
ju odporúčal na cvičenie tela a zmyslov.
Hipoterapia je komplexná rehabilitačná
metóda vychádzajúca z neurofyziologických základov, ktorá využíva
nasadenie koňa na liečebné účely. Jej
pôsobenie je komplexné, zasahuje
oblasti rehabilitácie, psychológie
a resocializácie. Vo všeobecnosti sa
hipoterapia rozdeľuje na:
1. Hiporehabilitáciu – využíva sa
v medicíne a je najrozšírenejšou
formou hipoterapie. Ide o začlenenie
vozenia na koni alebo jazdenia do
komplexu opatrení zameraných na
minimalizovanie či odstránenie
fyzického alebo mentálneho hendikepu.

2. Liečebno-pedagogické jazdenie –
kôň je zaradený ako médium do oblasti
pedagogicko-psychologickej, aby sa
u klienta vytvorili učebné predpoklady,
podporili pozitívne zmeny správania,
odstránili alebo zmiernili prejavy
niektorých duševných porúch alebo
zmyslového de icitu.
3. Športové jazdenie pre
hendikepovaných – je založené na
aktívnom ovládaní koňa pacientom.
Pacient s ohľadom na svoj hendikep sa
použitím špeciálnych pomôcok alebo
zmenenou technikou jazdy učí jazdiť
na koni, prípadne sa zúčastňuje na
športových súťažiach.
Ja mám svoju „hipoterapiu“, ktorá sa
volá Stella Di Mare, na Ranči 4C
v Podunajských Biskupiciach
v Bratislave, ktorého majiteľkou je
Lucia Celecová. Na Ranči 4C je možné
okrem športového jazdenia využiť aj
formu hipoterapie pod vedením Bc.
Evy Ďurkovej. Eva Ďurková je
študentkou 5. ročníka odboru
fyzioterapie Masarykovej univerzity
v Brne, aktívnou trénerkou jazdenia,
inštruktorkou výcviku koňa pre
hipoterapiu a samostatnou
hipoterapeutkou spolu so skúseným
19-ročným valachom EDDIEM. Eva
Ďurková mi odpovedala na niekoľko
otázok, ktoré vás možno tiež zaujmú.

takéhoto človeka s koňom sa ich aury
zlúčili a vytvárali pozitívne sfarbenú
zelenú auru. Po ukončení hipoterapie
mal kôň auru sfarbenú do tmavomodra
a človek do zelena. Preto po každej
hipoterapii si kôň musí oddýchnuť
a odreagovať sa v stáde.
Teda hipoterapiu môže využiť aj
človek, ktorý ma emocionálne
problémy, ale pritom netrpí
duševným ochorením?
– Samozrejme, hipoterapiu však treba
brať ako komplexný celok, keď sa
liečia telo aj duša.
Čo v prípade, ak sa človek bojí koňa,
resp. má z tohto zvieraťa panický
strach?
– Ak sa človek panicky bojí koňa, je to
pri hipoterapii kontraindikácia. Pokiaľ
však ide o bežný rešpekt, ktorý
väčšinou človek má pri veľkom
zvierati, s terapiou sa začne pozvoľna.
Človek sa s koňom zoznámi zo zeme,
hľadá ho, pomáha pri jeho čistení,
prípadne sa prejde s koníkom na pašu,
dá mu priamo z ruky jabĺčko alebo
mrkvu. Postupne každou hodinou si
človek s koňom vytvára pozitívny
vzťah. Samozrejme, aj pri
obojstrannom zoznamovaní človeka
s koňom je hipoterapeut prítomný,
jednak preto, aby našiel cestu
v partnerstve kôň – človek, a jednak
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preto, lebo kôň, ktorého používa na
hipoterapiu, sa správa pokojnejšie,
keď je hipoterapeut pri ňom.
To znamená, že nie každý kôň je
vhodný na hipoterapiu?
– Pokiaľ ide o hipoterapiu, kde je
dôležitá psychologická zložka, kôň musí
mať pokojnú povahu, musí byť zvyknutý
na cudzích ľudí, na pohyb okolo seba,
hluk, rýchle pohyby. Ak ide
o rehabilitačnú zložku hipoterapie, kôň
musí mať biomechanický krok, ktorý
človeka uzdravuje z mechanickej
stránky. Často sa do hiporehabilitácie
zaraďujú kone, ktoré sú vyradené zo
športu a majú nejaký zdravotný
problém, čo sa potom negatívne prenáša
aj na pacienta. Podobne ako človek
vykonávajúci hipoterapiu, aj kôň musí
prejsť primeraným výcvikom. Počas
výcviku sa kôň učí na udalosť, ktorá ho
rozruší reagovať zastavením, nie
bezhlavým útekom, ktorý je v prípade
nebezpečenstva pre kone prirodzený.
Naučí sa pokojne stáť pri nastupovacej
rampe, pokiaľ sa naň hendikepovaný
človek posadí, naučí sa reagovať pokojne
na rôzne podnety z okolia.
Na vykonávanie hipoterapie musí
byť človek špeciálne vzdelaný, alebo
sa to nevyžaduje a postačujú
skúsenosti?
– Samozrejme, skúsenosti sú veľmi
dôležité, ja osobne bez odborného
dohľadu vykonávam hipoterapiu dva
roky. Vyžaduje sa aj odborné vzdelanie.
Tím na vykonanie terapie sa skladá
z hipológa – človeka, ktorý má na
starosti vedenie koňa, jeho odborný
výcvik, hodnotí, či v daný deň je
vhodné použiť koňa na terapiu,
pretože rovnako ako ľudia, aj kôň môže
mať zlý deň, alebo byť nadmerne
rozrušený. Terapeut – je zodpovedný za
priebeh celej terapie zo zdravotného
hľadiska a musí mať príslušné
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa.
Hipoterapia sa podľa mňa málo
využíva v zdravotníctve z psychicko-
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rehabilitačného hľadiska. Využívajú
vôbec ľudia takúto formu terapie?
– Samozrejme. U nás máme ľudí
s fyzickým postihnutím, ktorí chodia
na terapie a využívajú jej účinky na
liečbu, ale máme aj veľa ľudí, ktorí
hipoterapiou riešia svoje psychické
problémy a máme zatiaľ iba pozitívne
ohlasy i napriek tomu, že si terapiu
musia pacienti hradiť sami.
Aké pohyby koňa sa využívajú počas
terapie a ako na človeka pôsobia?
– Krok je najvhodnejší pohyb, keď
človek posilňuje svaly trupu, vyvažuje
svoje telo a udržuje ho v rovnováhe
proti pádu. Konský krok má
biomechaniku pohybu veľmi podobnú
mechanike ľudského kroku a to sa
práve v hipoterapii využíva. Klus a cval
koňa z rehabilitačnej stránky nemajú
stimulačný efekt, ale skôr sa využívajú
pri psychickej stránke terapie,
vyvolávajú eufóriu pohybu, čo
pozitívne stimuluje pacienta.
Ako prebieha jedna
hipoterapeutická hodina?
– Samotná terapia trvá približne 30
minút. Na začiatku sa človek na koni
doslova len vozí, zoznamuje sa so

sedením na koni, postupne sa upokojí,
usedí sa na koni. Väčšia časť hodiny je
venovaná terapii, samozrejme,
prispôsobuje sa povahe
a zdravotnému stavu pacienta. Využíva
sa korektný sed na koni, zvyšuje sa
ťažisko sedu polohovaním rúk,
uvoľňovacie, naťahovacie cviky,
relaxácia, prispôsobenie dýchania,
zmena rýchlosti kroku koňa. Zmena
smeru, aby pacient musel vyvažovať
ťažisko sedu, pohyby trupom. Na záver
uvoľňovacie a relaxačné cviky pre
pacienta.
A na záver, aké je vekové
ohraničenie? Pre koho je
hipoterapia vhodná, čo sa týka
veku?
– V podstate tu nede inujeme vekové
ohraničenie. Na vysadanie na koňa
využívame rampu, čiže je to vhodná
terapia aj pre starších ľudí, pokiaľ im
to dovolí ich zdravotný stav.
Hipoterapia a jej pozitívne účinky sa
využívajú pri rôznych druhoch
ochorenia, pri ochoreniach
pohybového aparátu, srdcovocievnych
ochoreniach, onkologických,
duševných...
Onkologické ochorenie zasiahne do
života ľudí nečakane a človek žije
v trvalom napätí a strachu. Jazda na
koni pôsobí kladne na rozvoj duševnej
koncentrácie, na zvyšovanie pocitov
vyrovnanosti a vedie k pocitu
upokojenia. Vnútorný rytmus koňa
povzbudzuje a jednotvárny klepot
kopýt vytvára dobrú náladu.
Z psychologickej stránky pôsobí pri
jazde aj videnie svetla „zhora“ –
z chrbta koňa, človek je nad „vecou“,
a aj keď je telesne alebo duševne
hendikepovaný, je koňom „ povýšený“.
Prajem vám krásne zážitky z konského
chrbta... :)
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Recepty od Janky
V tieni listnatých porastov ešte
nájdeme medvedí cesnak. Vrcholí
obdobie špargle, ktorá sa dá pripraviť
mnohorakými spôsobmi. Aj plody
bazy čiernej patria k vitamínovým
zázrakom matky prírody, myslime už
v čase jahôd na možnosti spracovania.
Namiesto rukoly možno použiť listy
púpavy z najbližšej lúky. V jednom
z predchádzajúcich čísiel sme našli
zaujímavý prehľad a možnosti využitia
aj tých nezvyklých, ale voľakedy
bežných obilnín. Na úvod niekoľkých
zdravých receptov osvedčený postup
prípravy chutnej pohánky (podľa
R. Rafaja), ktorú podávame ako
prílohu, ale často ňou môžeme
nahradiť ryžu:
Prísady: 250 g pohánky, 3 l vriacej
vody
Príprava: Pohánku vložíme do
väčšieho hrnca, zalejeme vriacou
vodou a približne 20 minút necháme
odstáť v zakrytom hrnci pod dekou,
aby napučala. Precedíme cez sito
a necháme odkvapkať.
Pri použití menšieho množstva vody
netreba cediť a pohánka je ako
nadýchaná. Pár kvapiek olivového
oleja, bylinková soľ a ľahká večera je
hotová.

Soľ s medvedím cesnakom
Prísady: 100 g medvedieho cesnaku,
500 g soli
Príprava: opláchnutý medvedí cesnak
so 100 g soli najemno zmixujeme. Túto
hmotu rozotrieme na plech a necháme
vyschnúť, až kým sa nezačne drobiť.
Primiešame ostatnú soľ a používame
ako ochutenú bylinkovú soľ.

Paštrnákové šúľance
(gnocchi)
Prísady: 500 g paštrnáku, 180 g múky,
50 g tvrdého syra (ementál,
parmezán), 100 g masla, 2 strúčiky
cesnaku, 1 ČL tymianu, 1 ČL strúhanej
citrónovej kôry, soľ, čierne korenie
Príprava: Paštrnák očistíme
a nakrájame na väčšie kúsky. Uvaríme
domäkka v trochu osolenej vode.
Necháme odkvapkať a vychladnúť.
Uvarený paštrnák v mise pomocou
vidličky roztlačíme na hladkú hmotu.
Pridáme múku a polovicu
postrúhaného syra, dochutíme soľou
a korením. Vypracujeme hladké cesto.
Z cesta formujeme asi 3 cm dlhé
šúľance hrúbky palca. Opakom
vidličky, poprášenej múkou, pritlačíme

každý šúľanec (gnocchi), aby v strede
vznikla prehĺbenina. Šúľance varíme
2 minúty v osolenej vode, až kým
nevyplávajú na povrch. V menšom
hrnčeku zahrejeme maslo s cesnakom,
tymianom a citrónovou kôrou, ktorým
polejeme šúľance na tanieri
a posypeme zvyškom syra.

Zeleninová štrúdľa
Prísady: lístkové alebo závinové cesto,
750 g ľubovoľnej zeleniny, 2 vajíčka,
250 g tvarohu, soľ, čierne korenie,
muškátový oriešok, maslo alebo
vajíčko na potretie
Príprava: Zeleninu nakrájame na malé
kocky alebo pásiky, uvaríme v osolenej
vode, necháme odkvapkať
a vychladnúť. V utierke osušíme.
Zmiešame s ostatnými prísadami,
dochutíme. Hmotu rozotrieme na
cesto, zvinieme, povrch potrieme
a pečieme asi 35 minút. Zeleninovú
plnku môžeme obmieňať použitím
strúhaného korenistého syra alebo
pokrájanou mozzarellou, ovčím či
kozím syrom. Ak je plnka riedka,
pridáme podľa potreby krupicu alebo
strúhanku.

Príprava: Spodné časti špargle
ošúpeme a po dĺžke prekrojíme.
Špargľu opečieme 1 minútu na oleji,
premiešame, podlejeme vývarom,
dochutíme citrónovou kôrou a soľou.
Dusíme ešte 5 minút. Preložíme do
misy, pridáme citrónovú šťavu,
dochutíme soľou a korením a necháme
vychladnúť. Paradajky obaríme,
ošúpeme, väčšie prekrojíme. Cibuľku
pokrájame na kolieska, rukolu
potrháme na menšie kúsky. Zmiešame
so špargľovým šalátom a ozdobíme
lístkami rukoly.

Pikantná špargľa

Trojovocná marmeláda

Prísady: 1 kg zelenej špargle, 1 kg
paradajok, 150 g šunky, 8 až 10
strúčikov cesnaku, zväzok bazalky,
125 ml olivového oleja, 120 g masla,
100 g parmezánu alebo iného
strúhaného syra
Príprava: Konce špargle odkrojíme
a spodnú časť ošúpeme. Hlavičky
špargle si odložíme a ostatok
pokrájame na 2 cm kúsky. Paradajky
pokrájame na malé kocky
a odstránime jadierka. Cesnak
nahrubo nasekáme. Bazalku a šunku
pokrájame na pásiky. Olej s maslom
zohrejeme na panvici, najprv
opečieme špargľu, neskôr pridáme
hlavičky špargle, osolíme a okoreníme.
Primiešame paradajky a cesnak.
Podusíme, ale nerozvaríme. Nakoniec
pridáme šunku. Posypeme syrom
a spestríme bazalkou.

Prísady: 1 kg broskýň, 500 g jahôd,
500 g plodov bazy čiernej, 150 g
píniových orieškov (nemusia byť),
1 kg želírovacieho cukru 2:1, šťava z 2
citrónov
Príprava: Broskyne vykôstkujeme
a pokrájame na kúsky. Primiešame
jahody, bazu čiernu, citrónovú šťavu
a cukor, krátko povaríme. Masu
zmixujeme ponorným miešačom
a varíme ďalšie 4 minúty, pričom občas
premiešame. Pridáme nasucho
opražené píniové jadierka
a marmeládu dáme do pohárov.

Špargľový šalát
s paradajkami a rukolou
Prísady: 500 g zelenej špargle, 1 PL
olivového oleja, 150 ml zeleninového
vývaru, 1/4 ČL strúhanej citrónovej
kôry, 2 PL citrónovej šťavy, 200 g
koktailových paradajok, 2 jarné
cibuľky s vňaťou, 50 g rukoly, soľ,
čierne korenie

A na záver recept zdravého
nápoja podľa Ľ. Pauloviča:
Prísady: 400 g sušeného kozieho
mlieka, 500 g kakaa, 4 balíčky mletej
škorice, 1 balíček ďumbiera (zázvoru),
med, ovsené vločky, mlieko (kravské)
Príprava: Vo väčšej nádobe si do
zásoby pripravíme zmes sušeného
kozieho mlieka, kakaa, škorice
a ďumbiera. Toto množstvo vystačí ako
ranný či denný nápoj asi na 6 týždňov.
Šálku dopoly naplníme teplým
mliekom, pridáme lyžičku medu,
2 lyžice ovsených vločiek, 2 lyžice
pripravenej zmesky, rozmiešame
a dolejeme teplým mliekom.
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NAŠI LEKTORI ODPORÚČAJÚ

Katarína Žúžiová

Náušničky z 24 korálikov
V dnešnom čísle sme pripravili pre
„šikovné ručičky“ výrobu jednoduchej
guľôčky z korálikov technikou tzv.
pravouhlý steh zo štyroch korálikov. Je
to veľmi variabilná technika
s rozličnou možnosťou kombinácie.
Túto techniku a konkrétne aj výrobu
takýchto náušničiek som použila aj na
kurze v Bratislavskom centre pomoci.
Materiál:
• 24 ks korálikov (na dve guľôčky) –
môžeme použiť 4 mm slniečka
• silónový vlasec hrúbky 0,15 –
0,20 mm – približne 40 cm
• komponenty na náušničky – háčiky,

puzetky (komponenty pre náušničky
zvolíme podľa toho, akú náušničku si
chceme urobiť)
Postup:
1. Na silónový vlasec dlhý asi 40 cm
navlečieme 4 ks korálikov (obr. č. 1)
a jedným koncom vlasca prevlečieme
prvý navlečený korálik (obr. č. 2).
Vzniknutý štvorček posunieme do
stredu vlasca (obr. č. 3).
2. Na ľavý koniec vlasca navlečieme
dva koráliky, na pravý koniec jeden
korálik (obr. č. 4). Pravý koniec vlasca
prevlečieme v protismere posledného
pridaného korálika z ľavej strany

vlasca (obr. č. 5). Dobre utiahneme,
vznikne tak ďalší štvorček. Teraz
máme nad sebou dva štvorčeky. Tým
istým spôsobom navlečieme posledný
štvorček (obr. č. 6).
3. Ostávajú nám ešte dva koráliky. Tie
navlečieme na pravú aj ľavú stranu
(obr. č. 7). Oboma koncami vlasca
prevlečieme prostredný korálik
z prvého štvorčeka (obr. č. 8). Dobre
zatiahneme, aby sa koráliky
vyrovnali.
4. Nakoniec prevlečieme ľavý aj pravý
vlasec všetkými bočnými korálikmi,
aby sa vzniknutá guľôčka spevnila.

1

2

3

4

5

6

7

8

Ak sme sa rozhodli, že použijeme
náušničkový komponent – puzetku,
tak pred prevlečením vlasca bočnými
korálikmi vložíme puzetku dovnútra
vytvorených štvorčekov a až potom
prevlečieme vlasec cez bočné koráliky
a zatiahneme.
Ak si chceme urobiť vysiacu
náušničku, hotovú guľôčku z korálikov
prevlečieme cez spojovací krúžok na
náušničkový háčik.
Príjemnú zábavu pri tvorbe. :)
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Ing. Danica Ondrušová

Svetelný metabolizmus a myšlienka
Joga ako most
Najvnútornejšie, najvyššie, najhlbšie Ja
dnešného normálneho človeka je
v súčasnosti vo vývojovom štádiu
malého semienka. Ako toto semienko
možno podnietiť ku klíčeniu, k vývoju,
rastu a rozvinutiu? Na jednej strane sa to
čiastočne deje spontánne v bežnom
živote zvládaním určitých situácií, ktoré
nám život prináša. Je to však spôsob,
akoby sme chceli, aby rastlina rástla
a kvitla bez riadneho prístupu slnečného
svetla a tepla. Pre ľudské Ja je tu
k dispozícii oveľa účinnejšie a zdravšie
riešenie. Svetlom sa tu stáva pozornosť.
Veľmi dôležitým prvkom pri
cvičeniach je pravidelnosť, rytmus
a dlhšie zaoberanie sa cvičením.
Požiadavky na jogu v liečebnom
zmysle boli v čase pred 2000 rokmi
oveľa menej aktuálne ako dnes. Človek
bol inak uspôsobený, jeho vedomie
bolo na inom stupni vývoja a jeho
problémy sa veľmi líšili od problémov
dnešného Európana. Avšak možnosť
liečenia a skutočného vyliečenia
v súčasnosti bola založená už práve
v tých dávnych časoch, keď Zem

Ásana most – most spája dva brehy, horný pól človeka so spodným.

dostala nový impulz na vývoj. Už
nemusíme upínať zrak do prázdnoty
našej duše a podliehať strachom
spôsobených beznádejou. Pôsobí tu
sila, ktorá sa prejavila na Zemi.
Všetci veľkí učitelia súčasnej jogy
vyžarujú z vlastnej osobnosti, ale aj
prostredníctvom písaného slova alebo
obrázkov substanciu nebeskej lásky,
ktorú ľudstvo tak veľmi potrebuje.
Majstri jogy Šri Aurobindo, Šivánanda,
Satja Saji Bába a pre západný,
európsky okruh Heinz Grill sa
udomácnili v nebeskej joge. Čítanie
inšpiratívnych textov týchto ľudí je
jedným z najdôležitejších cvičení jogy.
Človek nie je strojom poskladaným
z jednotlivých vzájomne viac-menej
súvisiacich súčiastok. Nielenže hmotné
vnútorné orgány, pokožka, zmyslové

orgány, systém telesných tekutín,
nervový systém a všetky ostatné
zložky spolu súvisia, sú prepojené
vzájomným ovplyvňovaním
a spoluúčinkujú v celom živote, ale aj
duševné zložky veľmi úzko súvisia
s telesnými. Ako je to možné? Akými
procesmi v skrytosti spoluúčinkuje to,
čo je hmotné, s tým, čo je nehmotné?
Musíme sa zahĺbiť oveľa hlbšie do
ľudskej bytosti, dokonca úplne
najhlbšie, aby sme pochopili
skutočné spolupôsobenie
jednotlivých zložiek človeka. Pre
dnešného Európana sú staré jogové
a medicínske východné texty príliš
nezrozumiteľnou hádankou.
Vedomostiam prečítaným z kníh chýba
živá skúsenosť. Zrelosť sa nedosiahne
ani pasívnym pritekaním dojmov, ani
mediálnym prijímaním posolstiev, ani
čítaním informácií. Nervový systém sa
nemá extrémne scitlivieť, ale rytmicky
usporiadať a stať sa použiteľným
nástrojom. Telo je naším nástrojom, je
zrkadlom duše.
Aké musia byť teda cvičenia, ktoré by
pôsobili usporiadavajúco na nervový
systém a na vzťahy duše a tela? Aké
musia byť cvičenia, ktoré by tvorili
most medzi dvoma najväčšími pólmi
života – telesnosťou a duchovnosťou?
Aké cvičenia pomôžu v procese
rozlišovania, poznávania, posilňovania
vnútorného Ja človeka?
Reálne pociťovanie svojej bezmocnosti
dopracovať sa vlastnými silami ponad
priepasť oddeľujúcu hmotný svet od
toho vnútorného nám prináša to
správne naladenie duše a správnu
túžbu po svetle. V každom historickom
období žili na svete ľudia, ktorí pôsobili
ako most cez túto priepasť. Pôsobili
ako sprostredkovatelia, prinášatelia
svetla. V každom historickom období
však ľudstvo potrebovalo iný spôsob
sprostredkovania. Vzhľadom na to, že
človek sa v priebehu dôb vyvíja, mení
svoju vnútornú utriedenosť, mení sa
jeho spôsob vnímania, uvedomovania,
myslenia aj cítenia, potrebuje aj iný
spôsob vedenia a iný spôsob možností
preklenutia priepasti. Potrebujeme sa
zorientovať.
Staré jogové metódy sú dnes už len
ťažko použiteľné. Je pravda, že klasické
jogové postupy, ktoré by nás vyviedli
preč z reálneho sveta, sa stali cestou
úteku pred skutočnosťou a mnohí,
ktorí sú nespokojní so svojím
vonkajším životom, radi siahajú po
starých metódach. Avšak dostávajú sa
nimi iba do ešte väčšej oddelenosti

a cieľ jogy v syntéze, spojení alebo
preklenutí priepasti sa tým nedá
dosiahnuť.
Jedinou silou duše, ktorú môžeme
plne uchopiť svojím vedomím, je
myslenie. Na poli myslenia sa môže
plne rozvíjať náš vnútorný život.
Myšlienka je reálne existujúcou
vnútornou silou. Vo vnútornom svete
je myšlienka skutočnosťou takou
reálnou ako vo vonkajšom svete
akýkoľvek predmet. Ak uznávame

Ásana most – cvičenie jogy v Centre pomoci LPR
na Brestovej v Bratislave.

fyzikálne silové pôsobenie predmetu
na iný predmet, potom podobne sa dá
vnímať reálne pôsobenie myšlienok.
Myšlienky nie sú naším súkromným
majetkom, nikým nepozorovaným
a na okolie nepôsobiacim.
V pradávnych časoch ľudia
s povďačnosťou vnímali myšlienky
ako darované zjavenia z duchovných
svetov. Dnešný človek považuje
myšlienku za svoje vlastníctvo.
Nepozná jej pôvod ani pôsobenie.
Za celú myšlienku považujeme
iba jej hmotný prejav v našom mozgu.
O myšlienke usudzujeme podobne,
ako by sme za celého človeka
považovali iba jeho telo.
Práve myšlienka, vzhľadom na jej
povahu, môže tvoriť hľadaný most
medzi telesnosťou a duchovnosťou.
Joga pre nás už nemusí byť
bezduchým cvičením tela ani útekom
od vonkajšej skutočnosti, ani vierou
v neznáme, ani iba technikou na
zlepšenie svojich vlastných vonkajších
pomerov. V joge existuje v podobe
myšlienok pre nás most, po ktorom
sa dá kráčať. Most spájajúci dva
brehy, breh viditeľného s brehom
neviditeľného.
Aktívna účasť, aktívne poznávanie,
aktívne skúmanie živých myšlienok je
nevyhnutnou cestou k syntéze svojej
vlastnej bytosti. Neustále zápolenie
o najvyššie pravdy, o skutočné
skúsenostné poznávanie, to je nová joga.
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PhDr. Zita Kochaníková

Ľadovec v našom vnútri
Človek sa narodí a potom umrie...
Medzi týmito dvoma bodmi je ukrytý
celý náš život.
Medzi týmito dvoma bodmi sú všetky
naše krásne dni plné šťastia, radosti a
lásky, ale aj všetky tie dni, v ktorých
svetlo nevidíme, okolo nás sa rozľahne
tma, prevládne smútok a žiaľ a my
strácame cestu pod nohami.
Všetky tieto dni vytvárajú našu osobnú
históriu, vpíšu do knihy nášho života
všetky naše myšlienky a pocity, všetky
naše skutky, zachytávajú každý okamih
nášho obyčajného života.
Ako hviezdy na nebi žiaria nám v
spomienkach naše dni plné radosti,
osobného a rodinného šťastia.
Neostýchajme sa naplniť si život
láskou a radosťou. Tieto dni v nás
zbierajú zásobu energie, z ktorej
čerpáme v časoch ťažkých a
nehostinných.
Ťažké dni opracovávajú diamant v
našom vnútri. To neraz v duši človeka
poriadne zabolí. Naše chyby a omyly
nie je ľahké napraviť, naše zabehnuté
stereotypy nie je ľahké zmeniť v mene
lásky k iným, ale aj k sebe. Ale práve
tieto ťažké časy učia človeka najviac v
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škole života, pravdaže len vtedy, keď
sa učiť chce, keď hľadá v sebe
odpovede na otázky, prečo sa mi to
deje, alebo hľadá odpovede medzi
nebom a zemou v širšom zmysle
svojho života.
My ľudia sme z vody, sme ako jedna
kvapka v mori či oceáne v
spoločenstve ľudí. Viete si predstaviť
more plné drobných zamrznutých
kvapôčok?
Nebol by to pekný pohľad ani dotyk.
Naučme sa prežívať ťažké chvíle
života bez toho, že vo svojom vnútri
zamrzneme. Urobme všetko pre to,
aby ľadovec v našom vnútri nemal
dlhé trvanie. Nejeden z nás pozná,
aké ťažké je nosiť ho v sebe ako ťažkú
rytiersku zbroj, ktorá nás má ochrániť,
ale nepustí dnu ani lúč svetla, tepla či
lásky. Dnu je zima, tma, osamelosť a
krivda. Napriek tomu veľa ľudí kúsky
ľadu či ľadovec nosia v sebe. Dokonca
sa ľudia často zanovito držia cesty
ľadu ako ochrany, tvária sa, že im
neprekáža žiť bez slnka a tepla, bez
lásky či odpustenia sebe aj tým okolo
nás. Je to ich výber.

Keď sa človek dozvie diagnózu
rakoviny, každý na určitú chvíľu
zmrzne a je to prirodzené. Pri každej
recidíve mrzneme znova. A možno už v
našej histórii boli také ťažké situácie,
že sa ľadovec v našej duši musel
objaviť, aby sme zvládali prežiť všetko
to ťažké, čo nám život naložil. Možno
nás ľadovec už príliš dusil a znehybnil,
aby sme mohli žiť. Práve preto k nám
choroba prišla. Ale každá choroba lieči
a učí. Ak máme rakovinu a všetci v nej
čítame rozsudok možnej smrti, máme
rôzne dlhý čas nato, aby sme sa
zastavili v rytme nášho života, ktorý
nám priniesol aj toto trpké ovocie. Je
poctivé k sebe rozhodnúť sa zmeniť
svoj život, je nutné nájsť hodnotu
každého dňa, nie vo výkonoch, nie v
službe a obete iným, ale poctivo
priniesť sám sebe veľa lásky, tepla a
svetla, veľa drobných radostí a
splnených túžob. Kto povie, že jemu to
už netreba, on vydrží..., to nech vás
nemýli, ten človek nie je skromný, ako
sa na prvý pohľad zdá, naopak, je plný
pýchy a neoblomnosti kráľovstva ľadu.
Potom tá naša brúsená plôška
diamantu nejde a nejde vyleštiť... Boli

TIPY ODBORNÍKOV

by sme prekvapení, keby sme nazreli a
uvideli ľadovce v našej duši. Tie v
iných vidíme oveľa ľahšie a oveľa
ľahšie ich od nich cítime. Tie vlastné je
ťažké naozaj cítiť a precítiť, aj my tým
druhým neveríme.
Nie je hanbou nájsť ľadovec vo
svojom vnútri. V ťažkých časoch je
to práve on, čo nás udrží
pohromade, aby sme sa pod
náporom ťarchy života nezlomili,
alebo nerozsypali na drobné
kúsočky. To je v poriadku. Ale fakt, že
ľadovce v sebe nosíme dlhé a dlhé
roky, to je to skryto zradné a
nebezpečné v živote. Ľadovec udržuje
neporušené, ale zabíja život.
Často si myslíme, že plač ľadovec
rozpustí...
A potom plačeme studené slzy
sebaľútosti a čudujeme sa, prečo sa
nám neuľaví... Slzy sebaľútosti nikdy
nikomu nepomohli. Naopak, teplé slzy
dojatia, pochopenia, prijatia všetkého
ťažkého vo svojom živote, slzy
odpustenia a zmierenia, tie v nás
ľadovce rozpúšťajú. Niekedy to ide
pomaly, začneme studenou slzou,
ktorá sa otepľuje prijatím všetkého
ťažkého s pokorou a poučením, potom
steká po našom líci teplá slza jedna za
druhou a ľadovec sa pomaly stráca.
Niekedy sa prelomia ľady náhle a zrazu
znovu vidíme a cítime slnko a teplo.
Cítime, že sme znovu živí, nastáva jar v
našom srdci a my môžeme cítiť
slniečko z oblohy, ale aj teplé dlane a
srdcia našich najbližších.

Život nie je prechádzka ružovým sadom,
ale je nesmierne cenný a krásny. Každý
život je neopakovateľný. Nepremárnime
si ho. Neľutujme sa, prestaňme v sebe
pestovať krivdu, utrpenie a bolesť s
naivným pocitom, že to v našich
životoch nemalo byť. Neostávajme na
našich ľadovcoch osamelí, síce hrdí, ale
to je slabá útecha. Radšej sa postarajme
o náš smiech, o našu radosť, o náš plný
pohár lásky, nebojme sa pýtať a brať si
všetko dobré pre seba. Len potom je
múdre podeliť sa aj s inými, aby človek
neostal prázdny a zbytočne odkázaný na
iných. Je také ľahké a zároveň také
nesmierne ťažké naučiť sa svietiť a svoje
svetlo jednoducho rozdávať okolo seba.
Nepoznám jediného človeka, čo sa
nikdy nestretol s bolesťou,
utrpením či trápením, nešťastím,
zranením, krivdou či
nespravodlivosťou, krutosťou...
Vtedy prosíme Boha, aby nám v
ťažkých chvíľach pomohol. On pomôže,
ale to my sami musíme zo svojich sŕdc
a očí vyplakať Kajovu ľadovú
črepinku... Postavme sa úprimne a
poctivo tvárou k sebe, neostýchajme sa
pohladiť to smutné a ťažké v nás, nič si
nerozkazujme, nič si nezakazujme,
prestaňme sa za čokoľvek bičovať.
Meňme sa pomaly a s láskou, tak ako
príroda na jar vždy víťazí nad
kráľovstvom snehu a ľadu. Aj my
hoďme naše staré ja ako starí Slovania
Morenu, pustime ju dole vodou, nech
odnesie naše bôle a trápenia, aby sme
znovu videli a cítili život v nás aj okolo

G

nás. Aby sme znovu cítili nie
zamrznuté emócie, aby sme sa znovu
mohli tešiť z jednoduchých vecí, z
toho, že sme, že dýchame, že žijeme.
Potom z nás nebude more zľadovených
kvapôčok, ale splynieme v prúd
zdravej živej vody.
Spomeňme si na horské pramienky a
bystriny, ich voda tečie a napriek
ťažkému terénu si vždy svoju cestu
nájde, tečie a spieva a zurčí. Rozdáva
život pstruhom aj žabkám, dáva život
brehom a stromom, dáva život
zvieratkám, čo sa prídu k nim napiť. A
dáva pocit, že všetko stuhnuté,
nemenné a zatrpknuté v našej duši
nemáme v sebe nosiť, ani si odniesť do
hrobu. Práve naopak, my ľudia sme
ako rieky, netreba sa života báť. Je len
potrebné pohladiť svoje zranenia,
objať svoje zranené dieťa v sebe. Na
druhej strane zas vypustiť zo seba
všetky smútky, bezmocnosť,
zatrpknutosť, krutosť a bôľ, všetko to,
čo sme v živote v sebe nahromadili.
Život nemusí byť vždy spravodlivý tak,
ako to my cítime. Preto sa
nezdráhajme odpustiť sebe aj iným.
Odpustenie je čin lásky k sebe, nie k
tým druhým.
Nebojme sa lásky, pohladenia, objatia
a blízkosti, všetci potrebujeme
obyčajné ľudské teplo a dotyk dlaní.
Prijímajme a roztápajme zimu v sebe,
pomáhajme tak ostatným prežiť ich
obdobia ľadu a ostaňme pritom teplo
ľudskí a krásni. Aj v tom je ukrytý
jeden dôležitý zmysel nášho života.
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Mgr. Lucia Alakšová

Ako využiť letné dni na oddych
Celoročný zhon pomaly poľavuje a na
jeho miesto prichádza slnkom a
pohodou zaliate obdobie. Čas
dovoleniek, prázdnin, odpočinku,
výletov, zábavy a príjemných zážitkov.
Pracovné napätie postupne odznieva,
oči unavené prípravami na skúšky či
maturity prestávajú bolieť a dokonca
aj chrbtica ohnutá pod ťarchou
zodpovednosti sa pomaly narovnáva.
Skrátka, leto sa blíži a bude v plnom
prúde už čoskoro.

krokom k úspešnému zvládnutiu
stresu.
1. Keď sa cítite unavení a vyčerpaní,
nájdite si pokojné miesto, kde vás
nebude nikto vyrušovať a budete si
môcť vychutnať nerušenú chvíľku
pre seba.
2. Doprajte si dostatok spánku.
3. Dýchajte. Zhlboka sa nadýchnite,
počítajúc do päť, potom pomaly
vydychujte pri počítaní do päť.
Zopakujte to desaťkrát.

Ako stráviť leto aktívne a
plnohodnotne? Ako efektívne využiť
voľný čas? Dôležité je vyvarovať sa
stresu a venovať sa aktivitám, ktoré
vám prinášajú radosť a uvoľnia
nadbytočný stres. Voľný čas je čas,
ktorý nám ostáva po splnení
pracovných, domácich a školských
povinností, v ktorom môžeme
vykonávať činnosť podľa vlastnej
záľuby v súlade s odpočinkom,
zábavou a uspokojovaním vlastných
potrieb. Preto je prvoradé
uprednostniť vlastné potreby
a túžby. Aktívne žiť a udržať
sa v tempe je niekedy náročná
úloha.
V nasledujúcich riadkoch vám
poskytnem niekoľko rád na strávenie
voľných chvíľ, odpočinok a
zregenerovanie organizmu.
Ako relaxovať – veľkým nepriateľom
súčasnosti je nepochybne stres. Prvé,
čo môžete urobiť na odbúranie
stresu, je identifikovať ho. Čo vám
stres spôsobuje, aké situácie ho
vyvolávajú, v akých momentoch ho
zažívate. Správne pomenovať to, čo
sa deje vo vašom živote, je prvým

4. Relaxujte v posteli. Urobte si kúpeľ,
zapáľte si sviečky, pustite si príjemnú
hudbu a pokojne oddychujte na gauči
alebo na posteli. Prečítajte si dobrú
knihu a vyčistite si svoju myseľ od
všetkého stresu a zhonu z celého dňa.
5. Vyhýbajte sa ľuďom, ktorí sú
neustále nahnevaní alebo sa sťažujú.
Stres môže byť nákazlivý, takže sa
vyvarujte kontaktu s tými, ktorí
ho šíria.
6. Prestaňte robiť veci, za ktoré sa
cítite previnilo. Ak je to potrebné,
vyhľadajte pomoc profesionálov. Vina
je totiž silným zdrojom stresu. Zbavte
sa zdroja pocitu viny a správajte sa
podľa svojho vlastného uváženia.
7. Cvičte každý deň. Aspoň 20 minút
denne si vyhraďte na akúkoľvek
fyzickú činnosť. Či už to bude chôdza,
jazda na bicykli, alebo na koni. Budete
vedieť omnoho ľahšie zvládať stres, ak
budete vykonávať fyzickú aktivitu
pravidelne.
8. Naučte sa stanovovať si priority.
Naučte sa postarať sa o veci skôr, než
nastane nejaký problém. Potom bude
váš čas oveľa produktívnejší a budete
pociťovať menej stresu.
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9. Choďte do vašich obľúbených
kúpeľov alebo na skvelú masáž.
10. Myslite pozitívne. Vraví sa, že
smiech je najlepší liek. Usmievajte sa.
Smejte sa so svojimi priateľmi, choďte
na skvelú komédiu. Neberte seba a
život príliš vážne.
Pozerajte na pohár skôr ako na
poloplný ako poloprázdny. Každý deň
sa pokúste cítiť radosť aj z maličkostí.
K ďalším faktorom ovplyvňujúcim náš
život patria výživa a pohyb. Strava
predstavuje stavebný materiál pre
svaly, orgány, nervy a úzko súvisí s
množstvom energie, ktorú musíme
vynaložiť počas dňa. Správne
vykonávaný pohyb uvoľňuje v našom
tele prirodzené látky, ktoré pôsobia
proti bolesti a zmierňujú napätie.
Správna výživa a primeraná dávka
pohybu sú pre človeka vynikajúcimi
prostriedkami na zlepšenie psychickej
pohody a zdravotného stavu. Rovnako
pozitívne pôsobia na vitalitu. Zásady
správneho stravovania by sme mohli
zhrnúť do nasledujúcich bodov, ktoré
podporia stálu telesnú a duševnú
energiu:
1. Jedzte často počas dňa malé porcie,
začínajte raňajkami.
2. Ak je to možné, jedzte stravu v
prírodnom stave.
3. Prijímajte rôzne živiny v pestrej
farebnej škále.
4. Vyhýbajte sa nasýteným tukom.
5. Vyberajte si vhodné doplnky stravy.
Okrem správneho relaxovania a
zdravej výživy je dôležité aj aktívne
trávenie voľného času. Ten si môžete
vyplniť pohybom. Hladinu energie si
môžete zlepšiť aj vhodne zvoleným
pohybom. A aký pohyb alebo cvičenie
sú najlepšie? Také, ktoré vám najviac
vyhovujú. Pohybové aktivity
povzbudzujú metabolizmus, znižujú
stres, udržujú v kondícii srdce a cievy
a udržujú vás pri sile, aby ste mohli čo
najlepšie zastávať svoje každodenné
povinnosti. Aktívne sa hýbte
(prechádzky v prírode,
záhradkárčenie, plávanie, bicyklovanie
a iné športy, chodenie hore schodmi).
Využiť môžete aj pohybové aktivity v
Centre pomoci Ligy proti rakovine
(pilates, zumba, brušné tance,
plávanie, joga...)
Nestačí len romanticky snívať a
neurobiť nič pre to, aby sa sen stal
skutočnosťou.
O čase sa hovorí: čas letí ako voda, čas
sa nevráti, čas sa nezastaví, a preto ho
treba racionálne využiť vo svoj
prospech.
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MUDr. Eva Siracká, DrSc.

Čo je psychosociálna onkológia
Na základe informácií o nových
smeroch v starostlivosti o
onkologického pacienta rozhodla sa
Liga proti rakovine propagovať a
uviesť do života program
psychosociálnej onkológie. Keďže je
možno mnohým tento pojem neznámy,
potrebuje trocha vysvetlenia.
Psychosociálna onkológia je
disciplína, ktorá sa zaoberá
širokým spektrom rôznych tém,
týkajúcich sa pôsobenia
psychických a sociálnych vplyvov a
okolností na vznik, priebeh
choroby a kvalitu života
postihnutých rakovinou. V literatúre
sa uvádzajú viaceré de inície tejto
novej oblasti. Napríklad:
psychosociálna onkológia je odborná
disciplína v onkológii, ktorá sa
zaoberá zisťovaním, pochopením a
riešením sociálnych, psychologických,
emocionálnych, spirituálnych a
funkčných aspektov choroby a
kvalitou života v priebehu celého
procesu choroby, počínajúc jej
prevenciou, vznikom až do obdobia
ukončenia života. Hľadá nové spôsoby,
ako rozvinúť a použiť metódy a
techniky psychosociálnych a
biomedicínskych vied v celej
onkologickej starostlivosti.
Už z tejto de inície vidno, aký široký
záber táto oblasť predstavuje. Preto sa
chceme venovať predovšetkým len
časti zaoberajúcej sa kvalitou života
jedinca, ktorý je už rakovinou
postihnutý, a zameriame sa na potrebu
poskytovania služieb pacientovi a jeho
rodine s použitím nových techník a
metód.
Keď sa hovorí o kvalite života, treba si
uvedomiť, že v nej veľkú úlohu hrajú
viaceré zložky. Kvalita života podľa
konceptu Svetovej zdravotníckej
organizácie má štyri dimenzie: fyzická
(telesná, napríklad únava, pohyblivosť,
denná činnosť), psychologická
(psychická, napríklad pocit strachu,
pocit neistoty, cit pre rôzne veci),
sociálne vzťahy (osobné, podpora z
okolia, sexualita), životné prostredie
(okolie, inančné služby, prístup k
zdravotnej starostlivosti, informácie,
voľný čas).
Je veľa štúdií, ktoré sa zaoberali
pôsobením rôznych faktorov na
kvalitu života i možnosťami
zmiernenia dosahu negatívnych javov
cestou psychosociálnych zásahov. Na
základe zistenia ich pozitívneho
vplyvu vydali sa viaceré smernice pre
psychosociálnu starostlivosť ľudí

postihnutých rakovinou. Rovnako
veľký záujem sa zameral aj na štúdium
potrieb onkologických pacientov
rôznych vekových skupín, s rôznymi
diagnózami, v rôznych štádiách
choroby.
Z našich doterajších poznatkov
získaných z množstva rozhovorov s
ľuďmi, ktorých rakovina postihla, mali
sme možnosť zistiť, koľko problémov
vstupuje do ich života od prvého dňa
diagnózy tejto choroby. Súčasne sme
sa mohli presvedčiť, že tejto oblasti sa
doteraz nevenovala patričná
pozornosť, a tak mnohé problémy,
ktoré veľmi nepriaznivo zasahujú do
kvality života, sa neriešili, čo môže
mať aj negatívny dosah na celkový
priebeh choroby.

Pacienti často hovoria, že nemajú
potrebné informácie o možnostiach
riešenia svojich vážnych problémov,
nemajú dosť podpory ani zo strany
rodiny, nevedia, ako sa vyrovnať s
negatívnymi pocitmi, nevedia sa
zorientovať vo inančných otázkach o
rôznych sociálnych nárokoch, chýba im
poradenstvo pri práceneschopnosti,
pri návrate do práce a iné praktické
rady, ako si v mnohých veciach (aj pri
problémoch rodinných, sexuálnych či
spoločenských) môžu sami pomôcť.
Podľa niektorých štúdií sa zistilo,
že každý druhý pacient i každý
druhý rodinný príslušník
potrebujú, aby im niekto všetky
tieto problémy pomáhal riešiť. Na
základe týchto poznatkov sa mnohí
prikláňajú k tomu, že v tejto novej

oblasti sú potrebné predovšetkým
nemedicínske prístupy a služby, aby
udržali a zlepšili kvalitu života
pacienta i jeho rodiny.

Aké požiadavky majú
onkologickí pacienti?
Každý človek reaguje na diagnózu
rakoviny rozdielne. Niekto má pocit, že
je tu sám so svojím obrovským
problémom a má pocit stratenosti,
niekto však pristupuje k tomu
racionálne, vie, čo ho asi čaká, čo má
robiť a čo musí v živote zmeniť. Každá
diagnóza a jej liečba majú svoje
špeci iká a takisto aj každý človek má
rôzne špeci ické problémy.
Zo strany pacientov boli vznesené

najviac požiadavky na potrebu
informácií. Väčšina pacientov chce
vedieť veľa o svojej chorobe, aké sú
šance na vyliečenie, akú liečbu
dostanú, aké budú jej výsledky. Tiež
chcú vedieť, čo by mohli a mali pre
seba sami urobiť, chcú mať informácie
o komplementárnej medicíne
(doplňujúcej liečbe).
Druhý veľký okruh záujmu a
požiadaviek zo strany pacienta je
podpora od rodiny a priateľov. Preto
mnohí hľadajú návod, ako sa s rodinou
poradiť, ako sa so svojimi problémami
deliť, ako k tomu pristupovať.
Mnohí chcú vedieť, ako si zachovať
svoje doterajšie spoločenské kontakty,
chcú, aby ich blízke okolie
podporovalo a aby tí, od ktorých túto
pomoc čakajú, mali o onkologických
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ukončení, čo je zatiaľ veľmi vzácnym
javom. Takúto službu majú iba veľmi
dobre vybavené, moderné onkologické
ústavy. Títo špecialisti musia byť
vzdelaní v oblasti riešenia psychických
problémov súvisiacich s chorobou. V
takomto modernom zariadení musia
byť k dispozícii aj špecialisti, ktorí
vedia poradiť vo inančných otázkach,
v otázkach poistenia a zamestnania.
Teda musí byť k dispozícii tím ľudí,
ktorý spoločne s medicínskymi
odborníkmi pristupuje k zvládnutiu
toho obrovského bremena, ktoré
zaťažuje pacienta a môže negatívne
zasahovať do ozdravovacieho procesu.
Tento moderný a veľmi požadovaný
prístup zatiaľ nie je na žiaducej úrovni,
ale niektoré modely sa už sľubne
rozvíjajú aj na Slovensku vďaka
iniciatívnemu programu Ligy proti
rakovine. Pokusy vytvoriť sieť
takýchto psychosociálnych služieb
naznačili, že táto cesta je nádejná a
prvé úspechy sme zaznamenali na
niektorých onkologických
pracoviskách, kde sa tieto služby, ktoré
inancuje Liga proti rakovine zo
svojich zdrojov, už zaviedli.

chorobách potrebné informácie a
vedeli na ne správne reagovať.
Jednou z veľmi zdôrazňovaných
požiadaviek je emocionálna pomoc pri
riešení obáv, strachu, osamelosti a
potreba komunikácie s lekárom či s
iným odborníkom, ktorý by tieto
problémy pomáhal riešiť. Prevažná
požiadavka zo strany pacientov je
udržať si nádej a optimizmus. Už tu sa
u nich prejavuje potreba
psychoterapie.
Mnohí sú bezradní vo inančných
otázkach, pri problémoch v
zamestnaní, pri poisťovaní, potrebujú
praktické rady. Tento okruh problémov
je veľmi závažný a začína sa riešiť na
celoeurópskej línii. Ide o požiadavky
odstránenia diskriminácie v otázkach
inančných služieb, poistenia, ochrany
v zamestnaní, dopravy k lekárskym
službám, výpomoci v domácnosti,
opatery detí a podobne.

Ako sa starať sám o seba?
Je veľa pacientov, ktorí hľadajú spôsob,
ako si môžu sami na celej strastiplnej
ceste chorobou a jej liečbou pomáhať
a ako môžu mnohé problémy riešiť, ale
potrebujú poradiť.

Kde sú najväčšie problémy?

Požiadavky zo strany
rodinných príslušníkov
Rodina onkologického pacienta je
veľmi často chorobou svojho člena viac
zaťažená ako sám pacient. Nie je to iba
pocit, že osoba im blízka je vážne
chorá, ale musí často prebrať na seba
mnohé povinnosti, či už v domácnosti,
alebo mimo nej, i opatrovanie chorého.
Vytvárajú sa veľmi náročné povinnosti
s následnými vážnymi
psychosociálnymi následkami, ktoré je
potrebné riešiť. Jednou z požiadaviek
rodinných príslušníkov je, aby mali
viac voľného času a boli občas od
povinností starostlivosti a opatery
oslobodení.
Ukazuje sa, že tieto potreby zo strany
príbuzných sú obdobné ako u
pacientov, či sa to už týka
informovanosti o chorobe, jej liečbe,
priebehu, prognózy, alebo toho, ako
byť na tomto procese účastný. Do
popredia sa dostáva i otázka
sociálnych problémov, uvoľnenie v
zamestnaní pri sprevádzaní pacienta
na liečbu či rehabilitáciu.

Kto poskytuje psychosociálne
služby a pomoc?
V ostatných rokoch sa tomuto veľmi
závažnému problému začala venovať
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zvýšená pozornosť. Dnes už nestačí
starať sa iba o liečbu pacienta a
sledovať jej výsledok, čo zabezpečujú
medicínski odborníci. S týmto
procesom musí ísť súbežne
poskytovanie služieb odborníkov
špecializovaných v psychologických či
sociálnych otázkach. Niekedy pri
riešení psychických problémov
pacientom pomáhajú ošetrujúci lekári,
zdravotné sestry, fyzioterapeuti.
Preberajú na seba čiastočne aj riešenie
psychosociálnych problémov
poskytovaním informácií i
emocionálnej podpory. Takýto prístup
zo strany zdravotníckych pracovníkov
je veľmi cenný, ale je dosť zriedkavý a,
žiaľ, nie je na potrebnej úrovni. Preto
tu musí byť k dispozícii skupina
špecialistov zameraných priamo na
riešenie psychosociálnych otázok, či už
počas liečby v nemocnici, alebo po jej

Veľké množstvo pacientov a ich
príbuzných hovorí, že mnohé, veľmi
potrebné požiadavky
psychosociálneho charakteru sa
doteraz takmer vôbec neriešili. Na
jednej strane je pre mnohých
odborníkov problémom zistiť, či
pacient psychosociálnu pomoc
potrebuje, a ako to riešiť. Pacienti i
príbuzní zasa hovoria, že ich
požiadavky sa neriešia najmä preto, že
sa na ne nikto nepýta a že nemajú ani
možnosť sa o nich vyjadriť. Podľa
viacerých zistení z rozsiahlych štúdií
mnohí medicínski odborníci nemajú
žiadne vedomosti o potrebe
psychosociálnych služieb ani o ich
možnostiach, čo sami označujú za
najväčší problém. Z toho vyplýva, že
cesta k zavedeniu nových smerov v
komplexnej starostlivosti o
onkologických pacientov bude zložitá
a nie veľmi rýchla. Avšak alarmujúci
nárast počtu onkologických chorôb a
počtu prežívajúcich pacientov, o
ktorých sa bude treba starať,
naznačuje, že tento problém sa nedá
odkladať. Preto je potrebné urobiť
zmeny v doterajšom systéme
zdravotnej starostlivosti o
onkologického pacienta a prikloniť sa
k integrovanému programu, ktorý sa
zameriava na celého pacienta, nielen
na jeho chorobu.
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Prevencia a liečba karcinómu
prostaty pomocou výživy
Rakovina prostaty, ktorá je po
rakovine pľúc a hrubého čreva tretím
najčastejším zhubným nádorom u nás,
vzniká už krátko po skončení puberty,
rastie pomaly 25 až 30 rokov, v
päťdesiatke dosiahne rozmer hráška a
dá sa diagnostikovať. V tomto štádiu je
vyliečiteľná.
I keď si niektoré druhy rakoviny
prostaty vyžadujú okamžitú liečbu, iné
možno ponechať bez nej. To je dôležitá
informácia, ktorú odhalili nedávne
štúdie. Ak sa však v prostate skrýva
závažný karcinóm, jeho rast možno
zistiť aktívnym sledovaním pacienta.
Rast rakoviny prostaty sa môže
spomaliť aj rozvinutím jej vlastných
prirodzených obranných mechanizmov.
Treba zdôrazniť, že tie sú pri rakovine
najúčinnejšie v prostatickej žľaze – viac
ako dvadsaťročné obdobie
predklinického rastu poukazuje na jej
výnimočnú schopnosť potlačiť včasné
štádiá rakoviny.

Lykopén: je pigmentová látka
(rastlinné farbivo) zodpovedná za
jasnočervené sfarbenie paradajok a
má protirakovinový účinok. Táto jeho
aktivita sa zlepšuje varením paradajok
s rastlinnými tukmi, napríklad v

význam vďaka obsahu glukozinolátov,
silných protirakovinových látok
nachádzajúcich sa výlučne v tejto
zelenine. Glukozinoláty chránia bunky
pred poškodením DNA a bránia
množeniu nádorových buniek.
Krížokvetú zeleninu možno považovať
za obranu v prvej frontovej línii v boji
proti rakovine, preto je nevyhnutné
pravidelne ju jesť.
Epidemiologické štúdie potvrdzujú, že
pitie zeleného čaju obsahujúceho
polyfenoly je spojené so znížením
rizika karcinómu prostaty. Tieto
nálezy môžu sčasti vysvetliť, prečo je

omáčkach pripravovaných z
paradajkovej pasty a olivového oleja.
Zvyšuje sa tak obsah lykopénu a
umožňuje jeho ľahšie preniknutie do
buniek. Úloha lykopénu je málo
známa, výskumy však dokazujú, že zo
všetkých karotenoidov
(najrozšírenejších pigmentov v
prírode) je najúčinnejší v prevencii
rakoviny. Konzumácia dvoch jedál
týždenne, ktorých hlavnou zložkou je
paradajková omáčka, alebo jedál z
paradajok, môže znížiť riziko vzniku
rakoviny prostaty o viac ako 25
percent.
Krížokvetá zelenina (brokolica,
kaleráb, kapusta, kar iol, kel, ružičkový
kel) patrí do čeľade kapustovitých a v
prevencii rakoviny má mimoriadny

nižší výskyt klinického karcinómu
prostaty v Ázii, kde sa pije vo veľkom.
Zelený čaj bude predstavovať ideálny
spôsob prevencie karcinómu prostaty,
ak sa dokáže jeho ochranný
protirakovinový účinok. Obsahuje
veľké množstvo katechínov, látok s
protirakovinovými vlastnosťami.
Maximalizáciu preventívnych účinkov
umožňujú japonské čaje, ktoré sú
bohaté na protirakovinové látky,
uvoľňované počas 8- až 10-minútovej
prípravy.
Jeden z najväčších rozdielov medzi
stravou v Ázii a západných krajinách je
konzumácia sóje a jej produktov.
Existujú dôkazy, že sója má priaznivý
vplyv na zníženie androgénnych
steroidov, hnacích faktorov vzniku

tukov. Štúdie poukazujú na úzky vzťah
medzi príjmom tuku a úmrtnosťou na
rakovinu prostaty v mnohých
krajinách sveta. Výskumy u imigrantov
potvrdzujú silný vplyv faktorov
vonkajšieho prostredia na výskyt
tohto karcinómu.

Faktory výživy znižujúce riziko

Chemoprevencia rakoviny
prostaty
Podávanie prírodných, syntetických
a biologických látok s cieľom predísť,
potlačiť alebo oddialiť procesy
premeny normálnej bunky na zhubnú
sa označuje ako chemoprevencia.
Chemoprevenčná látka môže byť
súčasťou upravenej výživy alebo ide o
syntetickú látku.
Karcinóm prostaty je ideálny kandidát
na chemoprevenciu pre jeho
rozšírenosť, viackrokový vznik, dlhý
čas rastu medzi predmalígnymi
zmenami a klinicky zrejmým
karcinómom s rozdielnym výskytom v
rôznych krajinách sveta. Faktory výživy
treba presne identi ikovať a začleniť
do stravy už od obdobia puberty, aby
poskytli doplnok, ktorý zastaví trvalý
rast rakoviny prostaty. Štúdie pritom
ukazujú na významné rozdiely v
celosvetovom výskyte tohto ochorenia.

Rozdiely v stravovaní
na Západe a v Ázii
Nízky výskyt rakoviny prostaty v Číne
a Japonsku sústredil záujem o
rozdielne stravovanie v Ázii a
západných krajinách. Strava v Ázii je
podstatne bohatšia na zeleninu a
vlákniny, obsahuje menej mäsa a
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karcinómu prostaty. Jej ochranný
účinok sa pripisuje izo lavónom,
rastlinným pigmentom sójových
bôbov; genistein je hlavný sójový
izo lavón. Ukázalo sa, že zabraňuje
rastu buniek karcinómu prostaty.
Potvrdili to aj experimentálne štúdie
na zvieratách. Veľký rozdiel vo výskyte
nádorov závislých od hormónov

(rakovina prostaty, rakovina prsníka)
medzi Východom a Západom možno
pripísať konzumácii potravín na báze
sóje v ázijských krajinách, a to už v
období pred začiatkom puberty.
Vývoj rakoviny prostaty spomaľujú
omega-3 mastné kyseliny a zvýšený
príjem potravy bohatej na ne, ako sú
mastné ryby (makrela, sardinky,
losos), čo môže mať aj úlohu v
prevencii rakoviny prostaty. Ďalšiu
možnosť poskytujú čerstvo pomleté
ľanové semená uchovávané v
uzavretých nádobách v chladničke ako
prídavok do raňajkových cereálií.
Vitamín E, primárny v tuku rozpustný
antioxidant, zodpovedný za stabilitu
bunkovej membrány, a selén, stopový
prvok prítomný v chlebe, cereáliách,
rybách, hydine a mäse, v starších
štúdiách ukázali, že znižujú výskyt
rakoviny prostaty. Štúdia SELECT,
ktorá mala potvrdiť tento účinok, však
nezistila ich ochranný účinok.

nádor, ak je obmedzený celkový
energetický príjem.
Mäso pripravované pri vysokých
teplotách môže vytvoriť karcinogény.
Tieto dôkazy sa zistili v experimente,
klinické dôkazy sú však
nepreukázateľné. Analýza viac ako 20
štúdií o konzumovaní mäsa potvrdzuje
možné zvýšené riziko karcinómu
prostaty pri vysokej spotrebe mäsa
upravovaného na drevenom uhlí.
Strava bohatá na červené mäso
(hovädzie, jahňacie a bravčové) značne
zvyšuje riziko rakoviny prostaty a tiež
dodáva veľké množstvo kalórií vo
forme tukov, čo vedie k nadmernej
hmotnosti. Odporúča sa konzumácia
ľahšieho mäsa, ako je kuracie alebo
rybacie a príležitostne nahradiť dennú
porciu mäsa iným zdrojom bielkovín,
napríklad strukovinami.
Mliečne produkty. Predpokladá sa, že
mliečne produkty (nie však
„normálne“ mlieko) prispievajú ku
karcinómu prostaty cez početné
faktory vrátane laktózy a vápnika.

Výživa pacientov
„Z literárnych údajov si nemožno
urobiť obraz o spôsobe a výsledkoch
liečby diagnostikovaného karcinómu
prostaty výživou,“ hovorí prof. Michal
Horňák. Ako základné dôvody uvádza:
liečení pacienti sa diagnostikovali v
rôznych štádiách choroby, podstúpili
rôzne spôsoby primárnej liečby

prostaty, ktoré jednotliví autori
navzájom kombinovali.
V súčasnosti nie sú de initívne dôkazy
pre špeci ickú výživu, ktorá by znížila
riziko karcinómu prostaty. Zároveň
však dodáva, že výsledky početných
štúdií, hoci nie sú konečné, potvrdzujú,
že úprava stravy má priaznivý účinok
na prevenciu karcinómu prostaty.
Odporúčaná výživa pri jeho prevencii a
liečbe obmedzuje nadmernú
konzumáciu tukov, mäsa a denný
príjem mliečnych produktov a vápnika.
Štúdie ukazujú, že určité faktory
životného štýlu zvyšujú riziko vzniku
rakoviny prostaty: napríklad konzum
tuku, červeného mäsa, smažených jedál,
mliekarenských výrobkov, príjem
vápnika, fajčenie a zvýšený kalorický
príjem. Iné faktory znižujú riziko:
výživa bohatá na ovocie a zeleninu,
hlavne strava obsahujúca lykopén, ako
sú paradajky, krížokvetá zelenina
(brokolica, kapusta, kaleráb, kar iol, kel,
ružičkový kel), sója, strukoviny, rybí tuk
(bohatý na omega-3 mastné kyseliny).
Protirakovinová aktivita lykopénu sa
maximalizuje varením paradajok za
prítomnosti rastlinných tukov, ako je to
v omáčkach pripravených z
paradajkovej pasty a olivového oleja.
Liečba karcinómu prostaty výživou tak
umožní pacientom, aby sa na nej
aktívne podieľali.

Poznatky a skúsenosti

Faktory výživy zvyšujúce riziko
Z rizikových faktorov vzniku
karcinómu prostaty sa najviac
podozrieva strava bohatá na živočíšne
tuky. Existujú rozporuplné údaje o
vzťahu medzi spojením konzumácie
tukov a karcinómu prostaty. Početné
experimentálne štúdie ukázali zvýšený
rast nádoru pri vysokom príjme tuku a
inhibíciu rastu pri nízkom; iné štúdie
nenašli žiaden vzťah. Práca overujúca
spojenie medzi karcinómom prostaty,
konzumáciou tuku a zvýšeným
kalorickým príjmom je inštruktívna:
množstvo tuku v strave neovplyvňuje
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(chirurgické odstránenie, liečbu
žiarením, hormonálnu liečbu a
chemoterapiu), použitá výživa sa
upravovala rôznymi faktormi,
rozdielny bol aj spôsob hodnotenia
výsledkov. U väčšiny pacientov úprava
výživy kopírovala postupy metód
používaných v prevencii karcinómu

onkologického pacienta so
stravovaním
„Karcinóm prostaty mi diagnostikovali
pred dvoma rokmi, keď preventívna
prehliadka u urológa naznačila možný
problém. Aj keď som sa podobným
spôsobom stravoval pred stanovením

TIPY ODBORNÍKOV

diagnózy, po zistení ochorenia som sa
rozhodol vylúčiť zo stravy údeniny,
vyprážané jedlá, stužené tuky, sladkosti
(okrem medu a čokolády). Stanovil som
si zásadu, že nezjem nič, o čom neviem
kto, kde a z čoho navaril. Samozrejme,
to vylučuje jedlo v reštauráciách,“
hovorí Jozef Frank, ktorý v Centre
pomoci LPR v Martine vedie Hodinku
racionálnej výživy a dáva pacientom
rady – čo a ako správne variť.
„Všetko je jedovaté a nie je nič, čo by
nebolo jedom. Záleží na dávke!“ To
tvrdil pred necelým poltisícročím
lekársky reformátor Paracellsus. Platí
to i dnes, keď sme zavalení
informáciami, ako sa prostredníctvom
potravy udržať zdraví, svieži a štíhli.
Raz treba obmedziť cukor, potom
živočíšne bielkoviny, dať sa na
makrobiotiku, vegetariánstvo,
vynechať tuky, nepiť to či ono, čo je
dobré proti rakovine a čo nie.
Stanoviť presne, čo máme jesť a čo nie,
je ťažké a túto vyváženosť v jedení si
musí stanoviť každý sám s ohľadom na
svoju fyzickú aktivitu, vek, choroby
atď., zdôrazňuje Jozef. Na ilustráciu
uvádza príklad svojho stravovania,
pričom si nezakladá nárok na nejakú
univerzálnosť. Samozrejme, strava je
pestrá a chutná.

Raňajky
Základom raňajok sú obilninové kaše:
ovsená, kukuričná, pohánková,
pšenová. Príprava je veľmi jednoduchá,
vlastne len chvíľu povariť a nechať pod
pokrievkou vstrebať vodu alebo
mlieko. Dochucujem maslom, medom,
ovocím, jogurtom, kvalitnou čokoládou,
mletými ľanovými a slnečnicovými
semiačkami a naklíčenými semenami
(šošovica, pšenica, fazuľa mungo).
Tieto raňajky sú sýte, ale nezaťažia
žalúdok, a keďže denne cvičím 2-3
hodiny, mám dostatok energie.

Desiata
Ovocie. Dávam prednosť domácemu
sezónnemu.

Obed
Väčšinou zelenina na mnoho spôsobov
a ryby, občas ako pochúťka kúsok
chudého mäsa. Prílohy rôzne –
celozrnné cestoviny, naturálna ryža,
zemiaky varené v pare. Nevyhýbam sa
ani múčnym jedlám.
Recept č. 1
Zemiaky s rybou a so zeleninou
V šupke uvarené zemiaky pokrájame
na plátky, jednu vrstvu poukladáme na
vymastený plech, na zemiaky dáme
opečené plátky ryby (tuniak, halibut...)
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a na to poukladáme vrstvu podusenej
koreňovej zeleniny, ďalšiu vrstvu
zemiakov, navrch plátky paradajok
a nadrobno rozobratú brokolicu,
zalejeme buď bešamelom, alebo
kyslou smotanou, posypeme
parmezánom a zapečieme. Podávame
s nasekaným cesnakom
a príležitostnými zelenými bylinkami –
v zime je vhodná žerucha.

Olovrant
Kúsok domáceho ovocného kysnutého
koláča, bylinkový čaj s medom.

Večera
Domáci celozrnný chlieb s kúskom
syra a so zeleninovým šalátom, na jar
je vhodný i z divo rastúcich rastlín –
žihľava, púpava, medvedí cesnak,
zajačia ďatelinka...
Recept č. 2
Polenta (kukuričná kaša) plnená
baklažánom
Podľa návodu uvaríme polentu,
polovicu dáme na vymastený plech,
naukladáme vopred pripravený
(nasolený a „vyžmýkaný“) a opečený
baklažán. Na kolieska baklažánu
poukladáme pór alebo cibuľu,
prikryjeme plátkami tvrdého syra.
Druhú polovicu polenty dáme na
vymastený väčší plech a po vychladnutí
nakrájame na štvorce, poukladáme ich
na syr a zapečieme doružova.
Recept č. 3
Opečené tofu v pikantnej paradajkovej
omáčke
Na panvici wok opečieme na kocky
pokrájané tofu doružova, vyberieme a
pridáme nakrájanú cibuľu a sparené a
ošúpané paradajky, chvíľu dusíme,
rozmixujeme, pridáme pochutiny a
koreniny podľa chuti, vložíme opečené
tofu.
Čo v mojom jedálnom lístku nesmie
chýbať?
• Cesnak a cibuľa – pokiaľ možno
surové a v množstve, ktoré je pre telo
prijateľné.
• Víno – kvalitné červené denne k jedlu
asi 2 dcl.
• Zázvor – čerstvý.
• Domácky vyrobené potraviny – chlieb,
jablkový ocot, kečup, ovocné kaše.
• Brokolica – najlepšie varená v pare.
Od stanovenia diagnózy sú to už viac
ako dva roky, stále ma aktívne sleduje
onkológ, pravidelne mi robia biopsiu
a onkomarkery a môj zdravotný stav sa
podstatne nemení. Samozrejme, žiadna
diéta ani superzdravé potraviny
rakovinu nevyliečia, ale pestrá a
vyvážená strava, fyzická kondícia a
pozitívne myslenie tomu môžu pomôcť.
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VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

Milí čitatelia, aj mnohí z vás podporujú Deň narcisov každý rok už od jeho začiatkov, spolu s nami sa radujete z tohto dňa a prejavujete
nám vašu náklonnosť. Ďakujeme vám všetkým za podporu a pomoc, pretože len vďaka vám môžeme pomáhať.

Ing. Eva Tománková, finančné oddelenie Ligy
proti rakovine

2. PSYCHOSOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
O ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV A ICH RODINY

Predbežné rozdelenie inancií
z celoslovenskej verejnej inančnej
zbierky Dňa narcisov, ktorá sa
konala 13. apríla 2012.

Projekty podporené prostredníctvom darovacích
zmlúv
a) letné tábory pre detských onkologických pacientov,
rekondično-rehabilitačné pobyty onkologických pacientov:
- Klub detskej nádeje, Bratislava
30 000,00
- Slovilco, Martin
6 750,00
- Únia žien Slovenska, Humenné
3 500,00
- Turčianske Venuše, Martin
3 500,00
- IRIS, Nové Zámky
2 470,00
- Klinček, o. z., Čadca
3 000,00
- KRUH n. o., Trnava
2 000,00
- Organizácia postihnut. chron.
chorobami, Trenčín
1 600,00
- Slovenská myelómová spoločnosť, Bratislava 7 000,00
- Venuša, Považská Bystrica
500,00
- Venuša, Bratislava
4 150,00
- Slov. klub po transplant. krvot. buniek, Žilina 2 800,00
- OZ Viktorky, Banská Bystrica
3 500,00
Spolu:
70 770,00

16. ROČNÍK DŇA NARCISOV - 13. APRÍL 2012
HRUBÝ VÝNOS ZBIERKY:
ČISTÝ VÝNOS ZBIERKY:

1 005 159,66 EURA
975 645,12 EURA

OBLASTI PODPORY A POUŽITIA FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV Z VÝNOSU VEREJNOPROSPEŠNEJ
FINANČNEJ ZBIERKY DEŇ NARCISOV 2012
Na základe žiadostí zaslaných Lige proti rakovine z celého
Slovenska Generálna rada LPR určila rozdelenie výnosu
verejnej inančnej zbierky Deň narcisov 2012 do
uvedených oblastí nasledujúco:
1. MEDICÍNSKE A VÝSKUMNÉ PROJEKTY, MEDICÍNSKE
SLUŽBY
A HOSPICOVÁ STAROSTLIVOSŤ
Projekty podporené prostredníctvom darovacích
zmlúv
a) Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava16
500,00
Národný onkologický ústav, Bratislava
21 000,00
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
110 000,00
DFNsP, Bratislava
17 500,00
Východoslovenský onkologický ústav, Košice 55 000,00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice 10 000,00
Univerzita PJŠ - Ústav lekárskej biológie, Košice5 000,00
Fakultná nemocnica s poliklinikou, Skalica 15 000,00
FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
10 000,00
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, Lučenec 5 000,00
Kysucká nemocnica s poliklinikou, Čadca
2 600,00
Fakultná nemocnica, Nitra
11 100,00
Fakultná nemocnica s poliklinikou, Prešov
14 500,00
Univerzitná nemocnica, Martin
2 300,00
Spolu
295 500,00
b) Vranovská nemocnica, Vranov n/Topľou
Fakultná nemocnica, Trenčín
Fakultná nemocnica, Trnava
Nemocnica L. Svobodu, Svidník
Svetielko pomoci, Košice
Pro Vitae, Lučenec
Liečebňa sv. Františka, Bratislava
Diecézna charita, Nitra
Refugium, Trenčín
Sv. Lujza, n.o. Handlová
Dobrovoľnícka skupina Vŕba, Stupava
Spolu
Spolu a) + b)
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10 000,00
7 000,00
6 000,00
5 000,00
20 000,00
2 000,00
5 000,00
3 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
64 000,00
359 500,00

Projekty realizované v rámci programu organizovaného LPR
b) relaxačné týždňovky pre onkologických pacientov
organizované LPR
80 000,00
c) projekty, programy a prevádzka
centier pomoci BA, KE, MT
75 000,00
d) inančná pomoc pre sociálne slabšie skupiny
onkologických pacientov
43 000,00
Spolu:
198 000,00
Spolu a) + b) +c) +d)

268 770,00

3. PROJEKTY A PROGRAMY ZAMERANÉ NA ROZVOJ
VÝCHOVY, INFORMOVANOSTI A PORADENSTVA
Projekty podporené prostredníctvom darovacích zmlúv
3.1 - SLOVILCO, Martin
1 800,00
- Jesseniova lek. fakulta UK, Martin
10 000,00
- RE-PUBLIC, Bratislava
3 000,00
Spolu 3.1
14 800,00
Projekty realizované v rámci programu LPR
3.2 Projekty pre onkologických pacientov a prevencia
zdravej populácie:
a) onkologická výchova na školách – organizačné
a materiálne zabezpečenie projektu,
workshopy pre študentov
50 000,00
b) Týždeň proti rakovine – Fórum
onkologických pacientov
30 000,00
c) príprava, tlač a distribúcia letákov,
informačných brožúr
88 475,12
d) preventívne, edukačné a informačné kampane 90 000,00
Spolu 3.2
258 475,12
Spolu 3.1 + 3.2
4. SUMA PONECHANÁ NA ZABEZPEČENIE
REGIONÁLNYCH POTRIEB A PODPORY
ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK LPR SR
S P O L U 1. + 2. + 3. + 4.:

273 275,12

74 100,00
975 645,12
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Relaxačný týždňový pobyt
v Dudinciach
Od 19. 5. 2012 do 25. 5. 2012 sa
uskutočnila prvá tohtoročná
týždňovka pre onkologických
pacientov z celého Slovenska.
Prinášame vám prvé zážitky a
postrehy jej účastníkov.
Milá redakcia, chcela by som sa touto
cestou s vami podeliť o dojmy a
zážitky z nedávno uskutočneného
relaxačného pobytu v Dudinciach,
ktorý sa konal od 19. 5. do 25. 5. 2012.
Najprv k tomu, ako sa mi podarilo
zúčastniť sa na ňom. O možnosti podať
si prihlášku na pobyt som sa dozvedela
až deň pred uzavretím prihlášok, ale
povedala som si, že to predsa len
skúsim, veď nemám čo stratiť. No a
oplatilo sa. V telefóne sa ozval milý hlas
(Janka Horváthová) a pokojne mi
oznámil, že ešte nie je neskoro a že
jedno miestečko by sa tam ešte našlo.
Dokonca som ani nemusela uháňať
niekde osobne s prihláškou, stačilo ju
vyplniť a poslať Janke cez internet
spolu s kópiou lekárskej správy a
vzápätí mi prišla odpoveď, že je to
vybavené a môžem sa tešiť na pobyt.
A tak som sa naozaj začala tešiť.
Bude to už rok, odkedy som doma na
PN, a padlo mi veľmi vhod zaradiť sa
opäť do nejakého kolektívu a aspoň
načas opustiť stereotyp, ktorému
človek po takom dlhom čase začne
podliehať.
Chystám sa po roku nastúpiť znovu do
práce a pobyt v Dudinciach bol
skutočne tým najlepším, čo sa mi
mohlo pritra iť.
Ocitla som sa v partii úžasne
optimisticky naladených ľudí, z
ktorých by každý jeden mal 1 000
dôvodov na fňukanie a sebaľútosť, ale
tú by ste tam márne hľadali. Po
penzióne sa motali neustále sa
usmievajúci ľudkovia v dobrej nálade,

ktorí si užívali nielen vymoženosti
penziónu, ako boli bazén, wellness,
masáže, terasa, biliard, bicykle a pod.,
ale s chuťou sa zapájali aj do
programu, ktorý pre nás vymýšľali tri
skvelé babenky Janka, Maťka a Lucka a
aktívne sa na ňom aj počas celého
pobytu zúčastňovali. Preto vlastne
píšem tento list, lebo im chcem
vyjadriť nesmiernu vďaku za to, čo
robia pre nás onkologických pacientov.
Prejavili obrovskú dávku trpezlivosti a
pochopenia a počas celého pobytu
som ani raz nepočula o niečom, čo by
sa „nedalo“ zariadiť, vybaviť alebo
urobiť. Práve naopak, akýkoľvek
problém sa vyskytol, s úsmevom na
perách sa našlo riešenie a bolo
vybavené. Sama som dlhé roky chodila
do detských táborov ako vedúca a
viem, že nie je také jednoduché
vymyslieť program pre ľudí s
mnohorakým zameraním a rozličnými
záujmami, ale im sa to podarilo

famózne, skláňam sa pred ich
kreativitou. V ponuke boli činnosti od
výmyslu sveta, šport, ručné práce,
vedomostné súťaže, poznávacie výlety
či prednášky, každý si mohol vybrať, čo
sa mu páčilo a na čo si trúfal, a za svoju
aktivitu bol dokonca aj odmenený, čo
určite pohladilo každú dušu, ktorá sa
snažila o nejaký výsledok svojej práce.
Skrátka a dobre, bol to úžasný týždeň,
spoznala som mnoho skvelých ľudí, ktorí
ma svojím prístupom k životu veľmi
posilnili a posunuli zase o krok dopredu.
Nehovorím len o pacientoch, lebo za
celým pobytom sa skrýva mnoho
neznámych (ale aj známych) ľudí z Ligy
proti rakovine, ktorým ďakujem za
všetko, čo robia pre druhých ľudí, pre
nás, aj keď oni sú zdraví.
Deň narcisov som doteraz vnímala
veľmi pozitívne, ale musím priznať, že
tento rok som sa nevedela dočkať,
kedy ten deň príde, a sama som v
uliciach vyhľadávala skupinku so
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týždeň, ktorý mi umožnila LPR prežiť
v krásnom prostredí s úžasnými
ľuďmi.
Renata Hladná

škatuľkou, do ktorej som s oveľa
väčším zainteresovaním ako po minulé
roky vhodila svoj príspevok. Ale sú aj
takí ľudia, ktorí to cítia úplne inak,
nechápu a nejde im to do hlavy, a tak
vŕtajú a dokonca zachádzajú tak
ďaleko, že vypisujú po internete
kadejaké hlúposti a osočujú tých, ktorí
pre dobro veci toľko robia. Neželám im
nič zlé, ale je mi ich ľúto, lebo asi ešte
nikdy nezažili pocit, keď pre niekoho
urobia niečo úplne nezištne a jedinou
odmenou im je len pohľad plný vďaky.
Držím palce všetkým, vďaka ktorým
sme v Dudinciach strávili skvelý
týždeň, a ďakujem im za to, že dokážu
odolávať tým druhým, ktorí ešte
nepochopili, o čom je Deň narcisov.
A osobitná vďaka Janke, Maťke
a Lucke!
Soňa Kalníková
Na týždňovku ma museli trošku
prehovoriť moji blízki. Asi už ma
potrebovali trošku dostať z domu. Aj
som nastupovala s obavami, ale už po
ceste som si našla prvé kamarátky a
obavy sa postupne zmenšovali.
Najväčšie prekvapenie ma čakalo po
ubytovaní - keď sme sa tri rovesníčky
ocitli v prezidentskom apartmáne a
začali nás volať „prvé dámy“. Menšie
sklamanie som mala z ortieľa lekára po
telefóne, ktorý mi zakázal to, na čo
som sa najviac tešila – masáže a saunu.
Pekné výlety do Ostrihomu, Sv. Antona
a hlavne do bane v B. Štiavnici mi
všetko vynahradili a samu ma
prekvapili, ako som to zvládla. Veľmi
ma tešilo, že sme mohli využívať
celodenne bazén, čo som aj využila a
riadne sa zlepšila v plávaní. Veľmi
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oceňujem aj program, ktorý sme mali
pripravený na každý deň. Ako pobyt
ubiehal, čoraz viac sa mi páčilo a bola
som rada, že ma naši doma k tomu
„dokopali“, a ak by sa ešte vyskytla
príležitosť, už by som neváhala ju
využiť. Verím, že nadviazané
priateľstvá nám pretrvajú aj naďalej.
Som veľmi vďačná za prekrásny

Predovšetkým by som sa chcel
poďakovať celému personálu
penziónu za príkladnú starostlivosť o
nás, ktorí sme strávili skutočne
perfektný týždeň v penzióne.
Relaxačné procedúry a ľudský prístup
ku každému z nás zo strany všetkých
pracovníkov zanechali v našich
srdciach krásne spomienky. Nadviazali
sme nové priateľstvá a cítili sa ako
jedna rodina. Vynikajúca atmosféra,
ktorá vládla v penzióne, dobrá strava,
obsluha a pekné čisté ubytovanie si
získali srdcia všetkých zúčastnených.
Ďalej by som sa chcel poďakovať
organizátorom rekondičného pobytu
za pestrý program, ktorý nám
pripravili, výlety, spoločné stretnutia.
Získali sme zdravú sebadôveru pre
dôstojný život s našou stomiou.
Ďakujem ešte raz v mene všetkých
zúčastnených a prajem veľa zdravia
organizátorom rekondičného pobytu a
personálu Penziónu u Mlynárky. Teším
sa na budúce rekondičné pobyty
poriadané Ligou proti rakovine. Ešte
raz veľká vďaka.
Ing. Adamec Miloslav
Týždňovka Ligy proti rakovine mi veľmi
pomohla. Načerpala som veľa nových
síl, odreagovala som sa od domácich
prác a hlavne, aspoň si to myslím, som
silnejšia. Nemyslela som na chorobu, na
starosti okolo detí, rodiny.
Týždeň nám ubehol veľmi rýchlo aj
vďaka Janke, Maťke a Lucke, ktoré nás
stále zavalili nejakou aktivitou.
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A k tomu všetkému nám krásne
svietilo slniečko. Kedykoľvek budem
mať možnosť ísť na takýto pobyt a ak
mi to zdravie dovolí, určite pôjdem.
Valéria Hurná
Ani si neviete predstaviť, čo nám
ženám, ktoré majú doma svoje
povinnosti, starosti a vlastne žijú so
svojou chorobou v určitej sociálnej
izolácii, tento týždeň dal.
Od času, keď som ochorela,
čo je vlastne rok a pol, som sa tak
dobre a schuti nezasmiala. Som
nesmierne vďačná za ten týždeň, na
ktorom som stretla ľudí s ťažkými
diagnózami a, verte, aj rôznymi
osudmi. Avšak títo ľudia stále nestratili
optimizmus a hlavne zmysel pre
humor, za to im veľká vďaka.
Našli svoj pokoj v duši.
Janka Matláková

Za touto týždňovkou budú nasledovať
ešte štyri turnusy: pre pacientov do 55
rokov:
18. 8. – 24. 8.2012 Štrba, 1. 10. – 7. 10.
2012 Podkylava; pre pacientov nad 55
rokov sú určené termíny 18. 6. – 24. 6.
2012 Štrba a 15. 9. – 21. 9. 2012
Dudince. Celkovo sa od mája do
októbra na týždňovkách vystrieda 289
pacientov z celého Slovenska.
Liga proti rakovine plne inancuje
relaxačné týždňové pobyty z výnosu
svojej jedinej verejnoprospešnej
inančnej zbierky Deň narcisov a z
asignácie 2 % dane z príjmu FO a
PO, pre pacientov sú pobyty
bezplatné.
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ZÁBAVA

Letné krížovky
Viac na www.lustenie.napady.net
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